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Güvenlik ihtiyac›, insano¤lunun var oldu¤u günden beri ihtiyaçlar s›ralamas›n›n

ilk basama¤›nda yer ald›. Tarihin her döneminde oldu¤u gibi bugün de, insan

hayat›n› tehdit eden unsurlardan biri. Bu tehdit karfl›s›ndaki en büyük güvence-

miz, “s›¤›naklar›m›z”, yani evlerimiz. Bugün evlerimizin bu konudaki en büyük

yard›mc›s› ise güvenlik sistemleri ve teknolojileri. Bu kapsamda kap› ve kilitlerle

ilgili geliflmeler ve yenilikler büyük önem tafl›yor. 

Kale Kilit olarak sektörde lider olman›n getirdi¤i sorumluluk bilinciyle,  yenilikçi

yaklafl›m›m›zla sundu¤umuz güvenlik çözümleri konusunda her zaman bir

ad›m önde olmay› ilke ediniyor ve sektörle ilgili her geliflmeye önayak oluyoruz.

Bu amaçla,  Avrupa Anahtarc›lar Federasyonu ile Türkiye Anahtarc›lar, Çilingirler

ve Kilitçiler Federasyonu taraf›ndan ortaklafla organize edilen ELF 2010 Kongre-

si’ne ana sponsor olarak sektör profesyonellerini a¤›rlad›k. Oldukça renkli geçen

Kongre, 65 ülkeden 1850 kat›l›mc›yla büyük bir baflar›ya imza att›. ELF Kongresi

bünyesinde ELF heyetine özel olarak üretim tesislerimizin kap›lar›n› açarak, üre-

tim süreçlerimiz hakk›nda bilgi verdik. Kilit üretimi konusunda tek çat› alt›nda

toplanan en büyük entegre tesislerden biri olan fabrikam›z› gezdikten sonra ko-

nuklar›m›z›n iletti¤i tebrikleri memnuniyetle kabul ettik. 

Son dönemde yaflad›¤›m›z bir baflka güzel geliflme de, ald›¤›m›z “‹hracat›n Y›l-

d›z› Ödülü” oldu.  Kale Kilit, ‹stanbul Maden ve Metaller ‹hracatç› Birlikleri IMMIB

taraf›ndan, 2009 y›l›nda gerçeklefltirdi¤i ihracat nedeniyle  “Metal Eflya” katego-

risinde birinci olarak  ‹hracat›n Y›ld›z› Ödülü’nü ald›. Bu y›l dördüncü kez ald›¤›-

m›z bu ödül bizim için yurtd›fl› pazarlardaki süreklili¤imizi gösteren önemli bir

baflar› simgesidir.

Kalem’in bu say›s›nda “kilit” konusuna özel bak›fl aç›lar›yla bizleri farkl› dünyalara

tafl›yan iki konu¤umuza teflekkür etmek istiyorum: 

Kilitleri “gizemli bir dünyan›n korunmas› için büyük bir sadakatle hizmet etme-

ye çal›flan bekçiler” olarak tan›mlayan, Türkiye’nin önemli koleksiyonerlerinden

Faruk Eczac›bafl› bizi k›rmayarak dergimize konuk oldu. 

“Kilit Heykeller Sergisi” ile kilit kavram›n› insans›laflt›ran Ayhan Y›lmaz’› da, bu hofl

ve anlaml› sergisi için tebrik ediyorum. 

En derin sayg› ve sevgilerimle...

Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz

SEDAT ÖZGÜR
Yönetim Kurulu Baflkan›
Kale Endüstri Holding A.fi.
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DOSYA
Avrupa Anahtarc›lar Federasyonu 

(ELF) Baflkan› Dave O’Toole: 

“Türkiye uluslararas› kilit sektöründe potansiyeli

çok yüksek bir ülke. Türkiye’nin üretimi ve

dünyaya sundu¤u uluslararas› standartlardaki

ürün yelpazesi Avrupa pazar›n›n geliflimi için 

büyük önem tafl›yor.”

MESLEKLER
‹stanbul Serbest Mimarlar 

Derne¤i Baflkan› Do¤an Hasol, 

toplumun, kamunun ve

yat›r›mc›lar›n henüz farkl› tasar›mlara

haz›r olmad›¤›n› belirtiyor.

De¤erli okurlar›m›z,

“Kilit ve Güvenlik” konusunu iflledi¤imiz yeni say›m›zla tekrar birlikteyiz. Bu say›-

m›zda sektörümüzdeki güvenlik teknolojilerini ve sistemlerini, 28-30 May›s tarih-

lerinde gerçekleflen ELF 2010 Kongresi çerçevesinde ele ald›k. Üretici firmalar› ve

çilingir ustalar›n› bir araya getiren, yurtd›fl›ndan gelen sektör profesyonellerinin

firmalar›m›z›n ürünlerini görmesini ve bilgi al›flveriflinde bulunmas›n› sa¤layan,

sektörü yönlendirici e¤itim ve seminerlerin gerçekleflti¤i bu organizasyonun

ana sponsoru olarak Kale Kilit’in sektördeki yerini bir kez daha kan›tlam›fl olduk. 

Bu kapsamda 12. say›m›z›n “Dosya” bölümünde iki ayr› konuya yer verdik. Kale Ki-

lit’in verdi¤i seminerleri, e¤itimleri, bas›n toplant›s›n›, özel stant alan›n› ve ürün-

lerini sizlere aktard›k. Bununla birlikte sayfalar›m›za Avrupa Anahtarc›lar Federas-

yonu Baflkan› Dave O’Toole’u konuk ettik. ELF Kongresi’nde yaflad›¤› benzersiz

deneyimden ve misafirperverlikten dolay› Kale Kilit’e teflekkür eden O’Toole, Ka-

le Kilit’in hem Türkiye’ye hem de dünyaya kaliteli ürünler sunarak,   kilit ve güven-

lik konusuna titiz yaklafl›m›n› ortaya koydu¤unu vurguluyor.

Dergimizin “Özel” bölümünde Eczac›bafl› Holding Yönetim Kurulu Baflkan Yar-

d›mc›s› Faruk Eczac›bafl› ile kilit koleksiyonu üzerine keyifli bir söylefli gerçek-

lefltirdik.

Bir ilke imza atarak  “Kilit Heykeller” sergisi açan Hacettepe Üniversitesi Heykel

Bölümü Ö¤retim Görevlisi Ayhan Y›lmaz’›n sergisini gezerek, kilit konusunu

heykellerine tafl›ma öyküsünü kendisinden dinledik. 

“Hofl Sohbet” bölümümüzde, sanat hayat›nda 50. y›l›n› kutlayan tiyatro duaye-

ni Müjdat Gezen’le, hayat›n› kaplayan tiyatro tutkusuna dair güzel bir sohbet

gerçeklefltirdik.  

“fiehrin Mekânlar›”nda, kavurucu s›caklarda k›fl› özleyen, hatta kutuplar› yaflamak

isteyen okuyucular›m›z› Sihirli Buz Müzesi’nde, buzlar›n büyüleyici yolculu-

¤una ç›kar›yoruz.

“‹çimizden Biri” bölümünde K›ranel Anahtar Firma Orta¤› Niyazi Okay,  güven-

lik çözümleri alan›na bak›fl›n› ve bir meslek profesyonelinin sahip olmas› gere-

kenler konusundaki fikirlerini bizlerle paylaflt›. 

Kale Kilit’in ilk konut projesi olan Kale Özgür Evler’in ilk sakinlerinden olan ve bizle-

ri evlerinde konuk eden ‹rem ve Ünal Kutsal çifti ile Kale Özgür Evler’de yaflama-

n›n kendilerine sa¤lad›¤› ayr›cal›klar konusunda güzel bir sohbet gerçeklefltirdik.

Keyifli okumalar dileriz.
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İÇİMİZDEN BİRİ
Kale Kilit’in Türkiye’nin güvenli¤ini

sa¤layarak insanlar›n yaflam 

alanlar›na huzur verdi¤ini 

vurgulayan K›ranel Anahtar Firma

Orta¤› Niyazi Okay, bu güvenin ve 

huzurun bir parças› olmaktan

gurur duyduklar›n›n alt›n› çiziyor. 

ȘEHRİN MEKÂNLARI
S›caklarda so¤u¤un tad›n› ç›kar›n

Nerede mi? Buz Müzesi’nde…

İÇİMZDEN SESLER

KALE’DEN HABERLER

SAĞLIK

SPOR

HOȘ SOHBET
Baflar›larla dolu, sanata adanm›fl 50 y›l›n ad›:

Müjdat Gezen
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Ayhan Y›lmaz: 

“Kilitler benim için 

özgürlük demek.” 

6
ELF 2010 KONGRESİ
ELF 2010 Kongresi Kale Kilit ana sponsorlu¤unda gerçekleflti.

6

KOLEKSİYON
Eczac›bafl› Holding Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› 

Faruk Eczac›bafl›: “Her kilit gizemli bir dünyan›n koruyucusu.”
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Kale Kilit
ELF 2010 Kongresi 

ana sponsorlu¤unda
gerçekleflti

ELF Avrupa Anahtarc›lar Fe-

derasyonu ile Avrupa Çilingir-

ler Kilitçiler Federasyonu taraf›n-

dan ortaklafla organize edilen

ELF 2010 Kongresi, Kale Kilit ana

sponsorlu¤u ile WOW Hotel

Kongre Merkezi’nde 28-30 May›s

2010 tarihleri aras›nda düzenlen-

di. Anahtarc›lar ve çilingirler için

kapsaml› teflhirler ve e¤itimlerin

yap›ld›¤› organizasyonda, Avru-

pa Anahtarc›lar Federasyo-

nu’nun genel kurulu da gerçek-

leflti. ELF 2010 Kongresi süresin-

ce gerçekleflen teflhir, seminer

ve e¤itimlerle, mekanik ve elek-

tronik koruma alan›nda söz sahi-

bi olan uluslararas› firmalar ve çi-

lingirler bir araya gelerek, sektör-

deki son trendleri yak›ndan gör-

me f›rsat› buldular. 

Kongreye kat›lan firmalar ile çi-

lingir ve anahtarc›lar, etkinlik sü-

resince mesleki geliflim sa¤layan

konularda e¤itim alarak, ifli uz-

manlar›ndan dinleme ve uygula-

mal› olarak görme imkân›na sa-

hip oldu. Organizasyonun ana

sponsoru Türkiye’de sektörünün

lideri Kale Kilit, üç gün boyunca

verdi¤i üç seminer ve iki e¤iti-

min yan› s›ra özel stant alan›nda

elektronik ve mekanik yeni ürün-

lerini de sergiledi. 

ELF Kongresi’nin amac› ile Kale Kilit’in

organizasyona verdi¤i deste¤in

anlat›ld›¤› bas›n toplant›s›na Hürriyet,

Referans, Habertürk, Dünya gazeteleri

ve Nalbur Teknik dergisinden bas›n

mensuplar› kat›ld›. Bas›n toplant›s›

WOW Otel’de ö¤le yeme¤i eflli¤inde

gerçekleflti.

Kale Kilit kat›l›mc›lara üç gün boyunca ürünler, sektör ve 

Kale Kilit’le ilgili detayl› bir sunum yapt›.

Kale Kilit semineri Kale Kilit Ar-Ge ve Kal›phane Müdürü Ergin Özgen taraf›ndan gerçeklefltirildi.

Kale Kilit D›fl Ticaret taraf›ndan verilen ve iki gün süren 

e¤itimlere çilingirler büyük ilgi gösterdi.

ELF Kongresi 2010’un aç›l›fl›; Kale Kilit Genel Müdürü Ali ‹hsan Yalç›n, ELF Baflkan› Dave O’Toole, Türkiye

Anahtarc›lar ve Çilingirler, Kilitçiler Federasyonu Baflkan› Sinan Bakkal’›n kat›l›m›yla gerçeklefltirildi.

Kale Kilit ürünleri hakk›nda bilgilerin verildi¤i seminer s›ras›nda düzenlenen ankete kat›lanlara hediyeler da¤›t›ld›. 
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ELF nedir?
ELF Avrupa Ulusal Anahtarcılar, Çilingirler ve Kilitçiler Federasyonu’dur. Danimarka,

Finlandiya, Almanya, Norveç, ‹sveç ve ‹ngiltere ulusal dernekleri tarafından 1984’te kuruldu.

Bugün bünyesinde yer alan 18 dernek, 2640 flirket, 12 bin 700 anahtarcı, çilingir ve kilitçiyi,

12 yan imalatçı ve da¤ıtımcıyı temsil etmektedir. Federasyonun organizasyon flemasında

her ulusal dernekten bir üyenin yer ald›¤› 19 üyeli yönetim kurulu bu kurulun seçti¤i bir

Baflkan ve Avrupa’nın dört farklı co¤rafyasını temsil eden dört bölge direktörü bulunuyor.

ELF’in merkezi Finlandiya’nın Helsinki flehrinde olup ELF Baflkanı ‹rlandalı Dave O’Toole’dur.
Kale Kilit Genel Müdürü Ali ‹hsan Yalç›n ve Kale Endüstri Holding Yönetim Kurulu

Baflkan Yard›mc›s› Kenan K›z›ltan ELF tekne gezisinde kat›l›mc›lara efllik etti. 

ELF Kongresi’ne kat›lan ELF Heyeti için Kale Kilit fabrika gezisi düzenlendi. Üretim Müdür Yard›mc›s› Bülent

Yeni eflli¤inde gerçekleflen fabrika turunda fabrikan›n iflleyifli ve ürünler hakk›nda bilgi verildi.

Kale Kilit Üretim Grup Baflkan› Nadir Erze ve Kale

Kilit Yurtd›fl› Sat›fl Grup Baflkan› Turhan Turgut 

fabrika gezisi öncesi kat›l›mc›larla sohbet etti.
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Organizasyonun ana sponsoru Kale Kilit, özel stant alan›nda

yeni elektronik ve mekanik ürünlerini sergiledi. 
Kale Kilit Yurtd›fl› Sat›fl Grup Baflkan› Turhan Turgut ve Kale Kilit

Yurtiçi Sat›fl ve Pazarlama Grup Baflkan› Bar›fl Ener, ELF stand›nda...

Ziyaretçiler, Kale Kilit 

ana fuayede karfl›land›.

Kale Kilit 

maskotu

Kalemino yerli

ve yabanc›

ziyaretçilerin ilgi

oda¤› oldu.

WOW Otel’de gerçekleflen gala yeme¤ine 

Kale Kilit ekibi de kat›ld›. 

Gala gecesinde ELF Baflkan› taraf›ndan verilen

Ana Sponsor plaketi Kale Kilit Genel Müdürü Ali

‹hsan Yalç›n taraf›ndan kabul edildi.
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Avrupa Anahtarc›lar Federasyonu (ELF) 

hangi amaçla kuruldu?

Avrupa Anahtarc›lar Federasyonu (ELF), 1984

y›l›nda Avrupa Ulusal Çilingir Derne¤i ile yü-

rütülen projelerde iflbirli¤i yaparak, sektöre

daha fazla destek sa¤lamak amac›yla kurul-

du. Kurulmadan önce alt› üyesi olan ELF, bu-

gün Finlandiya, Hollanda, Almanya, ‹sveç,

Danimarka, Norveç, ‹spanya, ‹talya, Yunanis-

tan, Türkiye, ‹srail, Polonya, Bulgaristan, Le-

tonya, Estonya, Litvanya ve ‹ngiltere ile üye

say›s›n› 18’e ç›kard›. ‹rlanda, Rusya, Ukrayna,

‹zlanda, Portekiz, Belçika ve Çek Cumhuriyeti

ise yeni üyelerimiz olarak birli¤imize kat›ld›.

ELF üyeleri birbirleriyle ve ABD, Avustralya,

Afrika ve Asya’da bulunan farkl› çilingir der-

nekleriyle sürekli iletiflim kurarak

sektördeki iflbirli¤ini her geçen

gün daha da güçlendiriyor. ELF

olarak ana hedefimiz, tüm çilingir-

ler aras›ndaki iyi niyet esas›na da-

yanan ortak çal›flma kavram›n› ge-

lifltirmek ve sektörün e¤itim düze-

yinin artmas›na katk›da bulunmak.

Sürekli iletiflim halinde oldu¤u-

muz için, ELF bünyesindeki tüm

üyelerimizin bilgilerini s›k s›k gün-

celleyebiliyoruz. Ancak faaliyetleri-

mizin en önemli k›sm›n›, üreticile-

rin sorunlar›na ortak bir çözüm

aray›fl› getirmek oluflturuyor. Bu-

nun için çözüm aray›fllar›nda destekleme ça-

l›flmalar›, yeni pazarlama ve e¤itim stratejileri

gibi konular› öncelikli tutarak tüm ülkelerde

faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. ELF yönetimi

ve organizasyon yap›s›, bir baflkan ve Avru-

pa’n›n tümünü kapsayan dört bölgesel di-

rektörden olufluyor. ELF yönetim kurulunda

ise her ülkeden bir temsilci yer al›yor. Böyle-

likle mümkün oldu¤u kadar çokseslili¤i sa¤-

lam›fl oluyoruz.

ELF’in çal›flmalar›ndan ve misyonundan 

bahseder misiniz? 

ELF olarak her y›l farkl› bir ülkede, e¤itim s›n›f-

lar› ve fuarlar› kapsayan organizasyonlar ger-

çeklefltiriyoruz. Bu y›l Türkiye’de gerçekleflen

proje, gelecek y›l ‹srail’de, 2012’de Norveç’te

ve 2013’te Hollanda’da düzenlenecek. Bu-

nun d›fl›nda Kas›m 2010’da ELF Oto Çilingir-

leri Yönetim Kurulu üyeleriyle ‹ngiltere

Manchester’da özel bir buluflma gerçekleflti-

rilecek. Bu buluflmalar e¤itim ve fuar çal›flma-

lar›ndan farkl› olarak, sadece yönetim kurulu

üyelerinin kat›l›m›n› içeren ve y›lda iki kez dü-

zenlenen faaliyetler. E¤itim ve fuarlarla tüm

sektöre aç›lma imkân› sunarken, bu toplant›-

lar arac›l›¤›yla sanayi ve teknolojideki gelifl-

meleri tart›flabilece¤imiz bir buluflma da dü-

zenlemifl oluyoruz. Y›l boyunca toplad›¤›m›z

bilgileri internet sitemiz üzerinden tüm üye-

lerin kullan›m›na sunuyoruz.

ELF’in ileriye dönük hedefleri nelerdir? 

ELF, kongreler arac›l›¤›yla bugün büyük

oranda bilgi paylafl›m›n› sa¤lamay› baflarm›fl

bir kurulufl. Kilit ve güvenlik ürünlerinde kul-

lan›lan en son malzemeler, kullan›m biçimle-

ri ve yeni ürünleri dünya çap›nda tüm üyele-

rimizle paylafl›yoruz. Ayr›ca güncel bilgilerin

kullan›m yöntemlerini yüz yüze de paylafla-

rak, en ince detaylar› bile aktarabiliyoruz. Ba-

fl›ndan beri ELF olarak, anahtarc›lar için en iyi-

sini yapabilmeyi ve sektörün her zaman des-

tek alabilece¤i bir kurum olmay› hedefledik.

‹leriye dönük hedeflerimizin bafl›nda da bu

misyonu hak etti¤i flekilde yerine getirmek

bulunuyor. Dünyan›n dört bir yan›ndan, sek-

törde yer alan birimlere yeni bak›fl aç›lar› ka-

zand›rarak ve birbirleriyle tan›flma imkân›

sa¤layarak bunu baflarabiliyorsak ne mutlu

bize... Önümüzdeki y›llarda daha fazla büyü-

yerek, anahtarc›l›k ve güvenlik sektörüne ilifl-

kin a¤›m›z› geniflletmek istiyoruz.

Anahtarc›lar›n güvenli yaflamdaki rolü nedir? 

Anahtarc›lar sektörde hak etti¤i yeri buluyor mu? 

Anahtarc›lar›n yaflam›m›zda sahip oldu¤u ro-

lün önemi tart›fl›lmaz boyutta. ELF ve üyeleri

olarak sektörün hak etti¤i yeri sorgulamaks›-

z›n, müflterilerimize en güvenli çözümleri

sunmaya çal›fl›yoruz. Bu görev bilinciyle iler-

ledi¤imiz yolda, her geçen gün daha da ge-

liflen profesyonel yap›m›zla gurur duyuyo-

ruz. Bizlerle çal›flt›ktan sonra memnun kalan

müflterilere sordu¤unuzda, san›yorum pro-

fesyonel anlay›fl›n getirileri hissettiklerini be-

lirteceklerdir.

ELF olarak size büyük görevler 

düflüyor. Özellikle üyelerinizin hangi

konular üzerinde hassasiyetle 

durmas›n› istiyor ve onlara nas›l 

destek oluyorsunuz? 

ELF üyeleri, zaten kendi ülke ve

bölgelerinde yüksek standartlar

talep eden ulusal organizasyon-

lar›n bünyesindeki üreticilerden

olufluyor. Daha önce belli bir ele-

meden geçmifl olduklar› için

üyelerimizden herhangi bir bek-

lentimiz bulunmuyor. Zaten

amac›m›z da hangi üretim düze-

yinde ve nerede olursa olsun, bu

sektörde faaliyet gösteren tüm birimleri bir

basamak daha öteye tafl›yabilmek. 

ELF olarak Türkiye’deki güvenlik teknolojilerini 

nas›l buluyorsunuz?

Türkiye yaln›zca co¤rafi olarak de¤il, güvenlik

ürünleri ihracat› bak›m›ndan da Do¤u ve Bat›

aras›nda bir köprü görevi görüyor. Türkiye’nin

bu özelli¤i geçti¤imiz ELF Kongresi’nde çok

aç›k bir biçimde kan›tland›. 65 ülkeden, inan›l-

maz düzeyde gerçekleflen kat›l›m sayesinde,

güvenlik sistemlerinde yaflanan de¤iflimleri

birbirimize aktard›k. Türkiye hem al›c› hem de

sat›c›lar bak›m›ndan oldukça önemli bir bu-

luflma noktas› ve bir o kadar da geliflmifl bir

pazar niteli¤i tafl›yor. Uluslararas› arenada bu

denli bilinen, yabanc› üretici ve tüketicilere

kap›lar›n› açan Türkiye’nin sektörün kilit basa-
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Misyonlar›n›n anahtarc›lar aras›ndaki iflbirli¤ini güçlendirmek ve e¤itim faaliyetleriyle onlar›n mesleki

geliflimine katk›da bulunmak oldu¤unu vurgulayan Avrupa Anahtarc›lar Federasyonu (ELF) Baflkan› Dave

O’Toole, “Türkiye uluslararas› kilit sektöründe potansiyeli çok yüksek bir ülke. Türkiye’nin üretimi ve dünyaya

sundu¤u uluslararas› standartlardaki ürün yelpazesi Avrupa pazar›n›n geliflimi için büyük önem tafl›yor” diyor.

ELF Baflkan› Dave O’Toole:

“Özellikle kriz dönemlerinde h›rs›zl›k olaylar›

çok art›yor. Türkiye'de her alt› dakikada bir 

h›rs›zl›k olay› yaflan›rken, Avrupa'da bu süre 

60 saniye. H›rs›zl›k olaylar› ço¤unlukla kap› 

bareli k›r›larak yap›l›yor. Bu nedenle evlerde ve

flirketlerde daha güvenlikli kap› sistemleri 

tercih edilmeli”

“Türkiye güvenlik ürünleri aç›s›ndan

köprü görevi görüyor”
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maklar›ndan biri olaca¤›n› tahmin ediyorum.

ELF Kongresi’nde Türk ürünlerinde çok gelifl-

mifl teknolojileri izleme olana¤› yakalad›k. Bir-

ço¤unun dünyada iyi bir ihracat oran› yakala-

yaca¤›ndan flüphem yok. Ancak Türkiye’de

sektöre genel olarak bakarsak, üzülerek belirt-

meliyim ki modern teknolojinin biraz gerisin-

de kalm›fl görünüyor. Güvenlik bak›m›ndan

güzel sonuçlar do¤uran ‘master anahtar’ ve

‘tek anahtar’ kullan›m›n›n henüz pek yayg›n

olmad›¤›n› gözlemledik. Avrupa’da kullan›m›

yayg›nlaflan bu sistemler Türkiye’de pek az

yerde kullan›l›yor. ELF olarak amac›m›z bura-

ya gelip yeni bilgileri paylaflmak oldu¤undan,

Türkiye’de yaflanan de¤iflimleri gözlemle-

mekten keyif ald›k.

Avrupa’n›n güvenlik ihtiyac› ve çözümlerindeki 

de¤iflim trendinden bahseder misiniz? 

Özellikle kriz dönemlerinde h›rs›zl›k olaylar›

çok art›yor. Türkiye'de her alt› dakikada bir h›r-

s›zl›k olay› yaflan›rken, Avrupa'da bu süre 60

saniye. H›rs›zl›k olaylar› ço¤unlukla kap› bareli

k›r›larak yap›l›yor. Art›k evlerde ve flirketlerde

daha güvenlikli kap› sistemleri tercih edilme-

li. Bu anlamda en yeni teknolojilerden fayda-

lanmak gerekiyor. Son 10 y›ld›r Avrupa kilit

sektörü bir de¤iflim içerisinde. Güney Avru-

pa’da üretilen kap›lar, Kuzey Avrupa’ya göre

çok daha güvenlikli. fiu an Avrupa'da kullan›l-

maya bafllayan en yenilikçi uygulama, master

kap› sistemi. Master kap› sisteminde bir ev ve-

ya iflyerindeki tüm kap›lar› açan tek bir anah-

tar oluyor ve bu kilidin sistemati¤i çok daha

karmafl›k. Hem güvenlikli hem de kolayl›k

sa¤layan bir sistem olan master kilit, çok kar›-

fl›k bir sistem olmas› nedeniyle Çinliler’in üre-

timini yapamad›¤› bir alan. Bugün dünya,

elektronik anahtar ve güvenlik sistemlerini

kullanmaya bafllad›. Al›nan sonuçlar gösteri-

yor ki, yeni teknolojileri kullanan müflterilerin

güvenlik düzeylerinde istatistiki bir art›fl yafla-

n›yor. Avrupa ise fiyat olarak biraz daha paha-

l› olan ancak hem konvansiyonel hem de gü-

venlik bak›m›ndan geliflmifl, efektif sonuç ve-

ren ürünleri takip ediyor.

ELF 2010 Kongresi bu y›l ilk kez Türkiye’de 

yap›ld›. ELF 2010 Kongresi’nin kapsam›ndan 

bahseder misiniz?

Her y›l baflka bir ülkede düzenlenen ELF 2010

Kongresi’nin amac›, çilingirlerle birebir iletiflim

kurabilmek. Türkiye’deki çilingirlere hem ELF

olarak ulaflt›k, hem de yurtd›fl›ndan kat›lan zi-

yaretçilerle Türkiye’deki sektörün kaynaflmas›-

na önayak olduk. Türkiye’deki buluflmam›z di-

¤er y›llara göre gözle görülür bir biçimde çok

renkli geçti. 65 ülkeden 1840 kat›l›mc›yla bü-

yük bir baflar›ya imza att›k. Avustralya, Arjan-

tin, Mo¤olistan ve Amerika gibi dünyan›n

öbür ucundan gelen insanlar, birbirleriyle ül-

kelerindeki durumu ve geliflmeleri paylaflt›lar.

Böylesine keyifli, farkl› uluslardan gelen mes-

lektafllar› buluflturan bir gün daha olamaz.

Sektörün temel sorunlar› nedir?

Bugün çilingirlerin en önemli sorunlar›n› befl

bafll›k alt›nda de¤erlendirmek mümkün:

� Baz› kilit ve güvenlik sistemleri üreticileri,

müflterilerle do¤rudan iletiflim kurarak, sek-

törde kayd› bulunmayan bir arz oluflmas›na

neden oluyor.

� Son ürün temin eden baz› sat›c›lar inter-

net üzerinden Çin’deki ucuz ve kalitesiz

ürünlerin piyasa giriflini destekleyerek kaliteli

ürün düzeyini düflürüyor.

� Büyük yaz›l›m flirketleri güvenlik sektörüne

dahil olan ürün kategorisini oldukça genifl-

letmifl bulunuyor ve bu durum küçük üretici-

nin birtak›m zorluklarla karfl›laflmas›na yol

aç›yor

� Trend de¤iflimleri nedeniyle geleneksel ki-

litler yerini h›zla elektronik güvenlik sistemle-

rine b›rak›yor.

� Ucuz ve kalitesiz üretim yapan baz› üretici-

ler, sayg›n flirketlerle ayn› düzeyde kaliteli

ürün yap›yormuflças›na müflterileri aldatan

çal›flmalar yap›yor.

Son olarak, Kale Kilit’i nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

Öncelikle ELF Kongresi’nde bize ve kat›l›mc›-

lara yaflatt›klar› benzersiz deneyimden dolay›

kendilerine teflekkür etmek istiyorum. Kale Ki-

lit ev sahipli¤inde karfl›laflt›¤›m›z misafirper-

ver yaklafl›m ve s›cakl›k, tüm faaliyetlerimizin

beklentilerin çok üzerinde ve keyifle gerçek-

leflmesini sa¤lad›. Hem Türkiye hem de dün-

yada hemen fark edilebilecek kalitedeki

ürünleri, Kale Kilit’in ifline olan yaklafl›m›n›

aç›kça ortaya koyuyor. Gelecekte de ayn› ba-

flar›lar›n›n sürmesini diliyor ve sektöre kata-

caklar› kaliteli ürünleri heyecanla bekliyoruz.

“ELF 2010 Kongresi’ndeki Türk anahtarc›lar›n mesleki merak›

ve heyecan›, di¤er ülkelerden gelen meslektafllar› için önemli

bir motivasyon kayna¤› oldu. Ayr›ca Kale Kilit’in 

ev sahipli¤indeki misafirperver yaklafl›m› ve 

s›cakl›¤› tüm faaliyetlerin, beklentilerin çok üzerinde 

ve keyifle gerçekleflmesini 

sa¤lad›.” 

ELF Baflkan› Dave O’ Toole foto¤raf çekiminde Avrupa Anahtarc›lar

Federasyonu’nu simgeleyen ve kuruluflunda yer alan alt› ülke

(Finlandiya, Danimarka, ‹sveç, ‹ngiltere, Norveç ve Almanya)

bayra¤›n›n oldu¤u mavi kufla¤› boynuna takmay› ihmal etmedi.
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Ülkemizin ilk sanat koleksiyoncular› aras›nda yer

al›yorsunuz. Sanat koleksiyonculu¤u sizin için ne

ifade ediyor?

‹lk sanat koleksiyoncular› aras›nda olmak

çok iddial› bir söz. Ayr›ca kendimi sanat ko-

leksiyoncusu olarak adland›rmak istemiyo-

rum. Eflim ve ben de¤er verdi¤imiz, be-

¤endi¤imiz sanatç›lar›n eserleri ile birlikte

yaflayarak zevk almak istiyoruz, diyelim. Bi-

zim ilgi alan›m›z daha çok ça¤dafl sanata

yönelik.  Aç›kças›, beni en fazla etkileyen

taraf›, yarat›c›l›¤›n estetik bir çerçevede so-

mutlanmas›. Bir fikrin, bir düflüncenin,

emekle güzel bir esere dönüflmesi. Siz bir

eserin yaln›zca kendisine de¤il, ayn› za-

manda hikâyesine ve onun ifade edilifl

flekline sahip oluyorsunuz. Zaten bu ö¤e-

ler baflar›s›zsa, bir sanat eseri de olmuyor,

herhangi bir eflyaya dönüflüyor.

Çocuklu¤unuzda da sanata ilginiz var m›yd›?

Hem görsel sanata hem müzi¤e kendimi

bildim bileli bir ilgim oldu. Koleksiyonculu-

¤u sanatla eflanlaml› tutman›n gerekli ol-

mad›¤›n› düflünüyorum. ‹kisi birbirinden

farkl› fleyler. Çocuklu¤umda ve gençli¤im-

de iyi bir pul koleksiyoncusuydum. Alt›nda

bir sanat beklentisi yoktu; buna karfl›l›k

baflka kültürlere merak ve bir araflt›rma

tutkusu vard›. Ne koleksiyonu olursa olsun,

asl›nda alt›nda yatan araflt›rma dürtüsü da-

ha büyük bir a¤›rl›k kazan›yor ve san›r›m.

Sanat›n hangi dallar›yla ilgileniyorsunuz? 

Müzik, özellikle caz müzi¤i ve ça¤dafl sa-

nat daha fazla ilgi duydu¤um konular. An-

tikalara çok fazla merak›m oldu¤unu söy-

leyemem. Türk sanatlar› ve zanaatç›l›¤› da-

ha fazla ilgimi çeken konular. 

Bize antika kilit koleksiyonunuzdan bahseder mi-

siniz? Ne zaman ve nas›l bafllad›?

Antika kilit koleksiyonu çok genifl anlaml›

bir tan›m. Bizim koleksiyonumuz yaln›zca

asma kilitleri içeriyor ve 3 santimetreden

35 santimetreye kadar de¤iflik boyutlarda

pirinç, bronz ve demirden yap›lm›fl, Ana-

dolu’da kullan›lm›fl asma kilitlerden oluflu-

yor. 2003 y›l›nda ufak çapta bir asma kilit

birikimini sat›n alarak bafllad›¤›m koleksi-

yonum bugüne dek yapt›¤›m katk›larla

flimdiki konumuna geldi.

Neden kilit koleksiyonculu¤u? Bu koleksiyonu

olufltururken nas›l bir yol izlediniz? 

‹lkel, kendi içinde mekani¤i ve flifresi olan

eski metal parçalara ilgi duyuyor olmam

önemli bir neden. Farkl› bir kilidi elime al-

d›¤›m zaman evirip çevirip nas›l bir meka-

nizmaya sahip oldu¤unu anlamaya çal›fl-

mak çok özel bir zevk. Sahip oldu¤um her

kilitten bir fley ö¤renmek, onu keflfetmek

istiyorum.

Koleksiyonu olufltururken farkl› mekanik an-

Araflt›rma tutkusunun kendisini koleksiyon yapma-

ya itti¤ini söyleyen Eczac›bafl› Holding Yönetim Ku-

rulu Baflkan Yard›mc›s› ve Eczac›bafl› Biliflim ve Tica-

ret A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan› Faruk Eczac›bafl›,

2003 y›l›nda ufak çapta bir asma kilit koleksiyonu

sat›n alarak bu hobisini gelifltirmeye bafllam›fl. Bir

fikrin, bir düflüncenin, emekle güzel bir esere dö-

nüflmesine, yani sanata çocuklu¤undan bu yana il-

gi duyan Eczac›bafl› ile sanat›, kilitleri ve koleksiyo-

nunu konufltuk.

Kilitleri, “gizemli bir dünyan›n korunmas› için, büyük bir sadakatle hizmet etmeye
çal›flan bekçiler” olarak nitelendiren Eczac›bafl› Holding Yönetim Kurulu Baflkan
Yard›mc›s› ve Eczac›bafl› Biliflim ve Ticaret A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan› Faruk
Eczac›bafl›, “Kilitleri incelemek, onlar› çözmeye çal›flmak benim için özel bir zevk.
Sahip oldu¤um her kilitten bir fley ö¤renmek istiyorum” diyor.

gizemli bir dünyan›n koruyucusu
Her kilit 

1954 y›l›nda ‹stanbul'da do¤an Faruk Eczac›-

bafl›, 1973 y›l›nda ‹stanbul Alman Lisesi'nden

mezun oldu. Berlin Teknik Üniversitesi ‹fllet-

me Fakültesi'nde ö¤renimini tamamlayarak

ayn› fakültede master yapt›. 1980 y›l›nda Ec-

zac›bafl› Holding Planlama Bölümü'nde gö-

rev ald›ktan sonra ABD'ye giderek American

Hospital Supply Co.’da çal›flt›. Daha sonra

Türkiye'ye döndü ve Eczac›bafl› ‹laç Sanayi

ve Ticaret A.fi.'de çeflitli görevler ald›ktan

sonra 1984 y›l›nda Padeko ‹laç ve Kimya Sa-

nayi ve Ticaret A.fi.'de Genel Müdür, Eczac›-

bafl› ‹laç Sanayi ve Ticaret A.fi.'de Plan ve Pro-

jeler Genel Müdür Yard›mc›s› oldu. Halen,

Eczac›bafl› Holding Yönetim Kurulu Baflkan

Yard›mc›s› ve Eczac›bafl› Biliflim ve Ticaret

A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan› olarak görev ya-

p›yor.  Biliflim alan›nda çeflitli kurumlarda ak-

tif görev alan, TÜB‹SAD Yönetim Kurulu ve

Yüksek Biliflim Konseyi üyesi olan Faruk Ecza-

c›bafl›, Türkiye Biliflim Vakf›'n›n Yönetim Ku-

rulu Baflkanl›¤›'n› da yürütüyor.

Faruk Eczac›bafl› kimdir?



uydurabilmek gerçekten çok güç ifl. Duva-

ra as›l› olan kilitlerimden bugünkü tekno-

lojiye gelinceye kadar çok yollardan geçil-

di. Güvenlik teknolojileri gelifltikçe onlar›

çözmeye yönelik çabalar da ayn› h›zla ge-

liflmeye devam ediyor. Sonuç olarak bu bir

etki-tepki meselesi. Güvenlik teknolojisi ile

u¤raflan kurumlar her zaman dalgan›n

önünde olmak zorundalar. 

Kale Kilit markas›yla ilgili neler söylemek ister-

siniz?

‹flte aynen bu nedenlerden dolay› kilit üre-

timi gerçekten büyük bir sorumluluk isti-

yor. Baflka hiçbir alanda üretilen ürün ve

tüketicinin güveni bu kadar birebir örtüfl-

müyor. Kale Kilit, bütün kilit tarihini kendi

içinde bar›nd›ran bir kurulufl ve ayn› gü-

venlik misyonundan hareket eden Türki-

ye’de kendi alan›nda bu sorumlulu¤un bi-

lincinde olan en kurumsallaflm›fl marka.

E¤er Kale Kilit markas›nda güvenlik aç›s›n-

dan en ufak bir sorun olsayd› tüketicinin

güvenini ve bugün geldi¤i konumu elde

edemezdi.

lay›fllar›, farkl› biçimleri ve tarihsel dönemle-

ri göz önüne al›yorum.

Kilit sizin için ne ifade ediyor, neler ça¤r›flt›r›yor?

Kilit dedi¤iniz nesnenin asl›nda temel

amac›, birtak›m maddi ve manevi nesnele-

ri d›flardakilerden sakl› tutmak. Asl›nda her

kullan›lm›fl kilit kendi içinde bir hikâye, bir

gizem bar›nd›r›yor. Bunu bugün art›k yal-

n›z kilidin kendisi biliyor. Belki gelinlik ça¤›-

na gelmifl bir genç k›z›n yatak odas›, belki

kutsal bir mekân› veya kiflisel olarak de¤er

verilen eflyalar› koruyor. Biraz fazla edebi

oluyor belki ama onlar›n hepsi bir zaman-

lar gizemli bir dünyan›n korunmas› için,

büyük bir sadakatle hizmet etmeye çal›flan

bekçiler. Bu hikâyeleri hayal etmeye çal›fl-

mak dahi çok etkileyici.

Koleksiyonunuzdan en çok hangi kilitler sizi etki-

liyor? Neden?

Minik bronz heykeller beni daha çok etkili-

yor. Nedeni çok dar alandaki estetik yap›la-

r›, çok eski olmalar› ve zor bulunmalar›.

Bu koleksiyonu sergilemeyi düflünüyor musunuz? 

“Sergilemek” ad›na sergilemeyi düflün-

mem do¤rusu. Sergilemenin bir kültür bi-

rikimini yaymaya yönelik yarar› olacaksa da

bundan büyük  zevk al›r›m.

Günümüzde güvenlik teknolojilerini nas›l bulu-

yorsunuz?

Güvenlik teknolojilerinin geliflmesine ayak
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“Kullan›lm›fl her kilit kendi içinde bir hikâye, bir gizem 

bar›nd›r›yor. Bunu bugün art›k yaln›z kilidin kendisi biliyor. Belki gelinlik ça¤›na gelmifl bir genç

k›z›n yatak odas›n›, belki kutsal bir mekân› veya kiflisel olarak de¤er verilen eflyalar› koruyor.”

Faruk Eczac›bafl›’n›n koleksiyonu 3 santimetreden 35 santimetreye kadar de¤iflik boyutlarda pirinç, bronz ve demirden yap›lm›fl, Anadolu’da kullan›lm›fl asma kilitlerden olufluyor.



Heykel sanat›n› sevdirmeyi, gelifltirmeyi

amaçlayan Ayhan Y›lmaz, bugüne kadar bir-

çok baflar›l› ve kaliteli ürüne imza atm›fl bir

heykelt›rafl. Ortaya tamamen kendine ait bir

eser ç›karman›n çok heyecan verici oldu¤u-

nu söyleyen Y›lmaz, “Heykel yapmak ve sana-

t› yaflamak benim için inan›lmaz bir mutluluk”

diyor. Son olarak Ankara Helikon Sanat Gale-

risi’nde “Kilit Heykeller” ad›nda bir sergi açan

ve yo¤un bir ilgiyle karfl›laflan Ayhan Y›lmaz,

kilidin “kilit noktada” duran de¤erli bir araç ol-

du¤unun alt›n› çiziyor. “Toplum için genelde

kapanmak, güvende olmak anlam› ifade

eden kilit, benim için aç›lmay› ve özgürlü¤ü

ifade ediyor” diyen Ayhan Y›lmaz’la sanat ha-

yat›n› ve “Kilit Heykeller” sergisini konufltuk.

Kendinizden bahseder misiniz?

1965 y›l›nda Kayseri’nin Tomarza ilçesinde

do¤dum. 1980-1981 dönemi Tomarza Lise-

si’nden mezun oldum. 1984 y›l›nda güzel sa-

natlar okumak için Hacettepe Üniversitesi

Heykel Bölümü s›navlar›na girdim. Birincilikle

kazand›¤›m heykel bölümünden 1988 y›l›n-

da yine birincilikle mezun oldum. 1990 y›l›n-

da master program›n›, 1994 y›l›nda da sanat-

ta yeterlik (doktora) program›n› tamamlad›m.

1995 y›l›ndan bu yana Hacettepe Üniversite-

si Heykel Bölümü’nde ö¤retim görevlisi ola-

rak çal›flmaya devam ediyorum. Kiflisel sergi-

lerimin yan› s›ra, karma sergilere, ulusal ve

uluslararas› uygulamal› sempozyumlara kat›l›-

yor; an›t heykeller yap›yor ve heykel etkinlikle-

ri organize ediyorum.

Çocukken de yeteneklerinizin fark›nda m›yd›n›z?

Büyük oranda evet diyebilirim. ‹lkokula gider-

ken ö¤retmenlerimin beni resim yapmaya

teflvik etti¤ini hat›rl›yorum. Yapt›¤›m birçok

resmi dersin sonunda benden alarak sakl›yor-

lard›. Hemen her yere resim yap›yor, karal›-

yordum. Bunu fark eden ortaokul ve lise y›lla-

r›ndaki resim ö¤retmenim bana, “sen, mutla-

ka güzel sanatlar okumal›s›n” diyordu.

Güzel sanatlar fakültesi bilinçli tercihiniz yani...

Evet, bilinçli bir tercihti. Bu konuda ailemin

deste¤i bafl›ndan sonuna kadar devam etti.

Severek ve isteyerek okudu¤um bu bölüm-

de ald›¤›m e¤itimle kendi yetene¤imi birlefl-

tirerek hedeflerimi gerçeklefltiriyorum.

Heykel yapmak, sizin için fakl› bir dünya olmal›, 

de¤il mi? 

Kesinlikle evet. Her zaman flöyle düflündüm

ve bunu hep söylerim; heykel yapmak ve sa-

nat› yaflamak çok büyük bir mutluluk...  Sanat,

bambaflka bir dünyad›r gerçekten. Yarat›c› ol-

mak, yeni fikirler oluflturmak ve hayata kat-

mak... Yaflam› yorumlamak ve anlam katmak-

t›r sanat.
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Kilitler benim için
özgürlük demek

Ayhan Y›lmaz:

“Kilit Heykeller” sergisinin

Türkiye’de, hatta dünyada bir

ilk oldu¤unu söyleyen

Hacettepe Üniversitesi 

Heykel Bölümü Ö¤retim

Görevlisi Heykelt›rafl 

Ayhan Y›lmaz, sergisinde 

kilit kavram›n›

insans›laflt›rd›¤›n› 

vurguluyor. 
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“Kilidi insana, insan› da kilide benzetiyorum. 

Bir kilidi do¤ru anahtarla açabiliriz, bir insan› da do¤ru 

söz ve hareketle...”

R E H B E R \ K ‹ L ‹ T  H E Y K E L L E R  S E R G ‹ S ‹



Ö¤rencilerinizi bu mesle¤e yönlendirirken özellikle

hangi hususlar›n alt›n› çiziyorsunuz? 

Ö¤rencilerime yarat›c› bireyler olarak çok

araflt›rmay›, çok okumay› ve sab›rla birlikte

çok çal›flmay› öneriyorum. Bütün bunlar› ya-

parken de günceli takip etmeleri, etkinliklere

kat›lmalar› ve bu alanda bir hedef belirleme-

leri gerekti¤ini her zaman vurguluyorum. Bu

mesle¤in zorluklar›ndan bahsederken, tek-

nik olarak donan›ml› olman›n ve kaliteli eser-

ler üretmenin onlar› daha iyi noktalara geti-

rece¤ini özellikle belirtiyorum.

Yeni çal›flman›z “Kilit Heykeller” serginizden bahse-

der misiniz? Halk›n ilgisi nas›ld›?

Kilit Heykeller sergisi, di¤er sergilere nazaran

“ilginç, ak›lda kal›c›, çarp›c›” bulundu ve farkl›

bir ilgi çekti diyebilirim. ‹zleyicilerin yaklafl›m›

bu anlamda çok olumlu ve yo¤undu.

Kilit heykellerinizin özelliklerinden bahseder misiniz? 

Kilit heykelleri, galeri mekân›na uygun ola-

rak küçük boyutlarda ürettim. Gövdesi sabit

ama üstteki kollar hareketli ve uç noktalar›

“parmak” fleklinde biçimledim. Anahtar deli-

¤i insan silueti formuna dönüflürken, baz›la-

r› eski asma kilitleri hat›rlatan bir yap›ya sa-

hip oldu.

Bu sergi fikri nas›l ve ne zaman olufltu? Kilit heykelle-

rinizi yaparken nerelerden destek ald›n›z? 

Daha önceki hemen her sergimde farkl› seri-

lerde heykeller yapt›m. Seriler olarak bahset-

ti¤im çal›flmalar›m›, a¤›rl›kl› olarak Bo¤a ve

Kültü, Anadolu, fiaman, Günefl Saati, Beden-

ler, Sarkaçlar, Hareketli Kapaklar, Kibele, Za-

man, Mektuplar, S›rlar-Giz, Tekerler, Eller ve

Göz imgelerinden oluflan kompozisyonlar

olarak sayabilirim. Kilit Heykeller düflüncesi

de, çok uzun zaman öncesinde beliren bir

tasar›md›. Çeflitli yerlerde gördü¤üm, kulla-

n›lm›fl eski kilitler, müzelerde araflt›rma ya-

parken dikkatimi çeken ilginç kilit formlar›

beni hep etkiledi. Zaman içerisinde dönü-

flüm gösteren bu fikirlerle, yo¤un olarak

2007-2010 aras›nda çizimler ve heykeller

yapt›m. Asl›nda bu seri, ço¤unlukla büyük

boyutlarda düflleyerek tasarlad›¤›m bir proje

sergisiydi. Araflt›rd›¤›m kadar›yla da, Türki-

ye’de ve dünyada örne¤i olmayan bir özelli-

¤e ve kapsama sahip.

Neden kilit heykeller? Kilit sizin ve toplumumuz için

ne ifade ediyor? Kilit-insan iliflkisinden bahseder mi-

siniz?

Benim için ilginç bir nesne ve ilginç bir ko-

nu... Konsept olarak bak›ld›¤›nda çok farkl›

ve yeni bir espriyi ortaya koymak istedim.

Kilit heykellerle, özünde, ça¤dafl sanattaki

insan-nesne iliflkisine göndermeler yapar-

ken, kilit-insan, insan-kilit özdeflli¤inde yeni

imgeleri, simgesel anlam boyutlar›yla da

an›tsallaflt›rmak istedim. Bu, hem düflünsel

anlamda hem de büyük boyutlarda flehir

mekânlar›nda yer almas› ba¤lam›nda düfl-

ledi¤im bir an›tsall›kt›. Kavramsal bir yakla-

fl›m ve anlay›flla ele al›nan bu heykeller, öz-

gün ve farkl› bir espriyi de bar›nd›r›yor. Kili-

di insana, insan› da kilide benzetiyorum.

“Kapal›” bir fleyin nas›l aç›ld›¤›n›, “aç›k” ola-

n›n da hemen nas›l kapand›¤›n› düflünelim.

Bir kilidi do¤ru anahtarla açabiliriz, bir insa-

n› da do¤ru söz ve hareketle...

Günlük yaflant›m›z›n vazgeçilmez bir ele-

man› olan kilidi, bizim güvende olmam›z›

sa¤layan çok önemli bir nesne olarak düflü-

nüyorum. ‹nsanlar› da bir kilit gibi görüyo-

rum. Karfl›daki insana hemen aç›lan veya ka-

panan, yeter ki do¤ru anahtarla buluflsun...

Duygular› körelen, d›flar›ya kapanan insan›,

içi paslanm›fl kapal› kilitlere benzetiyorum.

Kilit kompozisyonlarda anahtar deli¤i, bir in-

san silueti fleklinde yer de¤ifltirirken, kilit bir

bar›nak, bir mabet, bir kutu, güvenli bir yer

olarak anlam de¤ifltiriyor, asmak için gerekli

form, bir parmak fleklinde dönüflüme u¤ru-

yor ve kilit kavram›n› “insans›laflt›r›yor”. 

Bu yaklafl›mla, her zaman kulland›¤›m›z bir

nesne sanatsal bir boyuta tafl›n›yor ve dönü-

flümü gerçeklefliyor. Günlük kullan›mda s›ra-

dan bir nesne gibi görünen kilit, asl›nda ha-

yat›m›zda çok önemli bir yere sahip, deyim

yerindeyse “kilit noktada duran” de¤erli bir

araç. Basit bir düzene¤e sahip kilide nas›l gü-

vendi¤imizi ve kulland›¤›m›z› düflünürsek

ne kadar önemli ve de¤erli oldu¤unu anla-

yabiliriz. Toplum için genelde kapanmak,

güvende olmak anlam› ifade eden kilit, be-

nim için aç›lmay› ve özgürlü¤ü ifade ediyor,

diyebilirim.

Birçok ödül alm›fl baflar›l› bir sanatç›s›n›z. S›rada han-

gi çal›flmalar›n›z var? 

Bu ara yeni bir sergi için haz›rl›k yap›yorum.

Çizimler ve maketlerle devam eden bir süreç

var önümde. Yar›m kalan tasar›mlar›n uygula-

mas›n› yap›yorum.

Sizi bugüne kadar en çok heyecanland›ran serginiz

hangisiydi?

Hemen her sergim beni çok heyecanland›r›yor.

Çünkü yapt›¤›m eserleri izleyiciyle paylaflmak

bana büyük keyif veriyor. Özellikle tafl yontular

benim için çok önemli. D›fl mekânlara konul-

mak üzere tasarlad›¤›m heykellerimin birebir

büyük boyutlarda uygulamas›n› yapt›¤›m za-

man büyük keyif al›yorum. ‹nsanlar, heykelimi

görüyor, dokunuyor ya da üzerine ç›k›p oynu-

yor, k›saca heykeli yafl›yor, hayat›na kat›yor... Be-

nim için de farkl› bir duygu diyebilirim.

Hem akademik hem de sanatsal anlamda ileriye dönük

hedeflerinizden, projelerinizden bahseder misiniz?

Ça¤› yakalamak gayretinde olan ülkemizde,

heykel sanat›n› sevdirmek, gelifltirmek ve kali-

teli ürünler vermek gerekir diye düflünüyo-

rum. Heykellerle güzelleflen parklar, meydan-

lar, yollar olsun istiyorum. ‹nsanlar›n hayat›na,

flehirlerin ruhuna anlam katan heykeller... Öz-

gün tasar›mlar›m› aç›k alanlara büyük boyut-

larda uygulamak ve bu alana katk›da bulun-

mak istiyorum.

Kale Kilit hakk›nda neler söylemek istersiniz? 

Kilit deyince akl›ma Kale Kilit geliyor, gerçekten

kaliteli ve sa¤lam. Kale Kilit benim de kulland›-

¤›m güvenilir bir marka. Sergim dolay›s›yla ya-

p›lan bu röportaj için Kale Kilit ekibine teflek-

kür ediyorum.
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“Heykellerle güzelleflen parklar, meydanlar, yollar olsun. Özgün tasar›mlar›m› aç›k
alanlara büyük boyutlarda uygulayarak bu alanlara katk›da bulunmak istiyorum. ‹nsanlar›n 
hayat›na, flehirlerin ruhuna anlam katan heykeller...” 



fet bulmak mümkün. Müze ziyaretinde yafl

s›n›r› yok. Eskimo k›yafetini giydikten sonra

ilk aflamada hole giriliyor. Burada 20 saniye

kadar vücut ›s›s›n›n de¤iflmesi bekleniyor.

Sonraki kap›dan geçtikten sonra, müzede-

ki 20 dakikal›k gezi bafll›yor. Gezi süresi,

sa¤l›k koflullar› göz önünde tutularak 20

dakika olarak belirlenmifl.  Ayn› anda 200 ki-

flinin gezebildi¤i müze, haftan›n her günü,

10.00’dan 22.00’ye kadar ziyarete aç›k. 

Buzlar ‹sveç ve Türkiye’den

Buz heykeller için ‹sveç'in Jukkasjarvi böl-

gesinde bulunan Torne Nehri’nden 70 ton

özel buz getirildi. Müzenin duvarlar› ve tü-

fi E H R ‹ N  M E K Â N L A R I \ B U Z  M Ü Z E S ‹
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Dünyan›n s›cak iklimde gerçeklefltirilen ilk

kal›c› buz müzesi olma özelli¤i tafl›yan Sihir-

li Buz (Magic ice) Müzesi ‹stanbul'da aç›ld›.

Forum ‹stanbul al›flverifl merkezinde infla

edilen Buz Müzesi, mevsimlere ba¤l› olma-

dan 365 gün kutuplar› yaflatma fikrinden

yola ç›karak kuruldu. Türkiye’nin bu ilk Buz

Müzesi’ndeki buzlar, ‹sveç’in Torne nehrin-

den getirtildi; duvarlar için kullan›lan buz ve

kar ise Türkiye’den sa¤land›. Yaz, k›fl içeride

eksi 5 derece s›cakl›¤›n korunaca¤› müze,

özel Eskimo k›yafetleriyle gezilebiliyor. 1400

metrekare kapal› alandan oluflan müzeden

so¤utmal› alana, buzdan yap›lan bir tünel-

den geçerek giriliyor. 

Viking temas›n›n ifllendi¤i ilk bölümde buz-

dan yap›lan sekiz metrelik Viking gemisi,

buz heykeller ve bundan yüzy›llar önce ‹s-

tanbul'a gelen ilk Vikingler’in yol haritas› yer

al›yor. ‹kinci bölüm ‹skandinavya'n›n do¤a-

s›n› iflleyerek ziyaretçilere Kuzey Kutbu ha-

vas› yaflat›yor. 

Üçüncü bölümde ise yine buzdan yap›lm›fl

“vitamin bar” yer al›yor. Vitamin barda ziya-

retçilere özel buz bardaklarda meyve suyu

ikram ediliyor.  Ayn› zamanda özel ›fl›k ve

efektler sayesinde ziyaretçiler unutamaya-

caklar› bir deneyim yafl›yorlar.

Müzeye özel k›yafetler 

‹çerisi eksi 5 derece olsa da, özel haz›rlanan

Eskimo k›yafetleri ziyaretçilerin üflümesini

engelliyor. Her boy ve her beden için k›ya-

S›caklarda so¤u¤un tad›n› ç›kar›n 
Nerede mi?
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Kavurucu s›caklarda 
kutuplar› yaflamak, 
buzdan yarat›lm›fl 
eserlerin güzelli¤ine 
tan›k olmak istiyorsan›z
'Sihirli Buz Müzesi” 
sizleri, buzlar›n 
büyüleyici yolculu¤una
ç›kar›yor.

Vikingler gemi tekni¤inde öncü idiler. Bu da yapt›klar› ticaret ve savafllar›n temelini teflkil ediyordu. Avrupa’da
aç›k denizlerde hiçbir gemi Vikingler’inki kadar h›zl› ve güçlü de¤ildi. Böylece çok uzak bölgelerle iliflki kur-
malar› ve ticaret yapmalar› mümkün oluyordu. Uzun yolculuklar çok zaman alabiliyor ve zahmetli olabiliyordu.
Evde kalan kad›nlar›n erkekleri olmadan 6 ay çiftliklerini idare etmeleri ola¤and›fl› bir durum de¤ildi.
Lototen’de bulunan 21 metre uzunlu¤undaki orijinal Viking gemisinin kopyas› olan sekiz metrelik gemi,
dünyan›n buzdan yap›lm›fl en büyük gemisidir.

Amerikan geyi¤i,
geyikgiller familyas›n›n
yaflayan en büyük türüdür.
Perdeli boynuzlara 
sahiptir ve genellikle
›l›man olan Kuzey
Yar›mküre’de kutup alt› ve
yaprak döken kar›fl›k
ormanlarda yaflar. 
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neller için de ‹stanbul'dan 200 ton buz te-

min edildi.  Sihirli Buz Müzesi’nin aç›l›fl kon-

septini ise ‹sveç'te bulunan Ice Hotel'in ta-

sar›mc› ve heykelt›rafllar› yaratt›. Yaklafl›k 15

gün ‹stanbul'da kalan dünyaca ünlü sanat-

ç›lar, eksi 5 derecede sabahtan akflama ka-

dar eflsiz buz heykellerini yaratmak için ça-

l›flt›lar. 

Müzenin temas› Vikingler

Buz Müzesi’nin aç›l›fl temalar›ndan biri, Vi-

kingler olarak belirlendi. Burada Vikingler’in

880 y›l›nda, yani bundan tam 1130 y›l önce

‹stanbul’a yapt›klar› ziyaret anlat›l›yor. Kara-

deniz’i geçerek ‹stanbul’a gelen ilk Viking-

ler, “Korunmufl Topraklar” anlam›na gelen

“Miklagard” ad›n› ‹stanbul için kullanm›fllar.

Hatta Halvdan isimli Vikingli bir askere ait

runik bir yaz› y›llar sonra Ayasofya'n›n du-

var›nda bulunmufl. 

20 milyon dolara mal oldu

20 milyon dolarl›k bir yat›r›mla hayata ge-

çirilen proje, yaratt›¤› istihdam aç›s›ndan

da önemli. Müzenin mimari çözümleri,

tüm teknik altyap›s›, ›s›tma ve so¤utma

sistemleri Türk mühendisleri ve firmalar›

taraf›ndan projelendirildi. Sihirli Buz Mü-

zesi sadece Türkiye'de yaflayan ziyaretçi-

lerin de¤il, ülkemize gelen turistlerin de

ilgisini çekecek bir proje olarak merakl›la-

r›n› bekliyor.

K A L E M  • 2 0 1 0  • 2 5

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

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

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

Sihirli Buz Müzesi, dünyan›n en büyük metropollerinden
olan ‹stanbul’da yerli ve yabanc› turistlere kutuplara gitmeden, 
365 gün süren bir “kutup maceras›” sunuyor.

Buz Müzesi toplant› odas›

Büyüsüne kap›laca¤›n›z 
Buz Müzesi’nde sizi 

neler bekliyor?

� ‹skandinav do¤as›
� Amerikan geyi¤i

� Kutup ay›s›
� Kutup ›fl›klar›

� Vikingler,
� Viking evi

� Viking gemisi
� Miklagard’a yolculuk

� Halvdan’›n hikâyesi
� Viking kad›n›

� Vitamin bar

Olav’›n kar›s› Ashild, çiftli¤in yöneticisi. 
Tasvirde, Olav’›n yolculu¤u için gereken
erzak ve malzemeyi elindeki sepetin içinde

gemiye götürüyor.

Gezinin ard›ndan ziyaretçilere buz 
bardaklarda meyve suyu ikram ediliyor.

Vitamin Bar

‹skandinavya’n›n en üst bölgesinde,
Kuzey’de, Vikingler’in flimdiye kadar hiç
görmedikleri kadar büyük bir Kabile Reisi
Evi infla edilir. Ev 83 metre uzunlu¤unda ve
10 metre geniflli¤indedir. 

Sihirli Buz Müzesi’nin aç›l›fl

konseptinde üç ana tema; 

Viking dünyas›, Norveç do¤as›

ve buzdan eserler alan› yer 

al›yor. Dünyada ilk defa yeni

bir teknikle yüzeyi ifllenen 

buz, ek bir yüzey kaplamas› 

ile s›ca¤a ve el ›s›s›na dayan›kl›

hale getirildi 

Viking Mezarl›¤›
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a¤l›yordu. Oysa ben gülmeyi daha çok

yak›flt›r›yorum insanlara. A¤lamak kadar

insanca bir fley gülmek, hatta biraz daha

öte. Çünkü a¤lamak duygusu tamamen

hisle, ama gülmek ayn› zamanda zekâ ile

de ilgili. Benim zekâya büyük zaaf›m var-

d›r. San›r›m bu yüzden de güldürmeyi

seçtim.

Peki, tek kelimeyle tiyatro sizin için ne ifade 

ediyor?

Tek kelime ile "hayat›m."

Peki, oyunculu¤un olmazsa olmazlar› nelerdir sizin

için?

Yetenek, e¤itim ve do¤ru düzgün çal›flmak,

tabii bir de sevgi. 

Daha sonra hayat›n›z› okula dönüfltürdünüz. Müj-

dat Gezen Sanat Merkezi’ni (MSM) 1991 y›l›nda kur-

dunuz. Böyle bir okul var m›yd› akl›n›zda?

‹stanbul Belediye Konservatuar›’nda hocal›k

yap›yordum. Sonra oras› ‹stanbul Üniversite-

si Devlet Konservatuar› oldu. O zamanlar ö¤-

retmenli¤in bana çok keyif verdi¤ini gör-

düm. 80’li y›llarda ç›kan kitaplar›m›n önsö-

zünde “hep ö¤retmen olmak isterdim” diye

yazard›m. Ustalar›m›zdan ö¤rendiklerimizi

baflkalar›na anlatmak güzel bir paylafl›m. Bu

okulun mülkünü ö¤rencilerime ba¤›fllad›m.

Yani kendi kendilerini yönetiyorlar. Burada

asistan, hoca oldular. Bir gün ben olmasam

bile, bu okul iyi ö¤renciler yetifltirmeye de-

vam edecek.

MSM’yi kurarken hayal k›r›kl›¤› yaflad›n›z m› hiç? 

‹lk baflta çok önemli bir hayal k›r›kl›¤› oldu.

Çünkü okulum bedava oldu¤u için devlet

beni mahkemeye verdi. 2,5 y›l hapsim is-

tendi, “Ücretsiz bir okul Milli E¤itime ba¤l›

olmadan aç›lamaz” diye. Sonra beraat et-

tik. Türkiye’de önemli bir hadise oldu. Para-

l› özel okul sahipleri “Niçin paras›z?” dedi-

ler. Çünkü öyle oldu¤u zaman insanlar›n

akl›na  ‘Demek paras›z olabilir’ düflüncesi

geliyor. Merkezimiz, 19 y›ld›r paras›z olarak

devam ediyor, sadece kurslar›m›zdan üc-

ret al›yoruz.

MSM, sektöre oyuncu yetifltiren ciddi bir kurum ha-

line geldi. Bu baflar› sizin için ne ifade ediyor? 

Evet, kurumsallaflt› ve iyi bir izlenim b›rakt›.

Sayg›nl›k kazand›. Ö¤rencilerimizin de mut-

lu olmas› hoflumuza gidiyor. Her y›l ö¤ret-

men ve ö¤renci say›m›zla birlikte büyüyo-

ruz. Bu yola ç›kt›¤›m›zda böyle bir büyüme

beklemiyorduk. Sadece çok inand›k ve çok

çal›flt›k. 

Seyirci tiyatroya nas›l çekilebilir?

‹nsano¤lu konfora çok kolay al›fl›r. Eskiden

televizyon tek kanald›. Uzaktan kumanda

yoktu; biz gidip elimizle düzeltirdik, açar ka-

pard›k. fiimdi ise uzaktan kumanda var. Ku-

manday› bulamad›¤›m›z zaman 20 dakika

mutfakta, banyoda, yatak odas›nda ar›yoruz

ama gidip elimizle düzeltmeyi  ak›l etmiyo-

ruz. Yani insano¤lu konfora çok çabuk al›fl›r

ve bunun nedeni televizyon. Oturuyorsun,

Kafas›na yedi¤i bir cetvelle mesle¤e baflla-

yan ve bugünlere gelen Türk tiyatrosunun

büyük ustalar›ndan Müjdat Gezen ile 50 y›l-

l›k sanat yaflam›n› konufltuk.

Oyunculu¤a dayakla bafllad›¤›n›z› biliyoruz. 

Bu hikâyeyi paylafl›r m›s›n›z bizimle?

‹lkokuldayd›m; ö¤retmenimiz, seçti¤i “Kü-

çük Çiftçiler" piyesinde illaki benim baflrolü

oynamam› istedi. Bense istemiyordum.

"Ben tiyatroda falan oynamam" dedim. Na-

s›l öfkeyle indirdi kafama cetveli anlata-

mam. O zamanlar cetveller çok amaçl› kul-

lan›l›rd› okullarda. Daha sonra ö¤retmenim

annemi arad›. Annem; “Baban duyarsa çok

üzülür” dedi. Babamdan da çekinirdim. "Pe-

ki" dedim, oynad›m. Ç›kt›k sahneye 1953 y›-

l›nda. ‹flte, ç›k›fl o ç›k›fl. Oynad›¤›m oyunla

herkesi a¤latm›flt›m. ‹yi ki o cetveli kafama

patlatm›fl ö¤retmenim. Onu hep rahmetle

an›yorum.

‹lk oyununuzda herkesi a¤latm›fls›n›z. Peki, 

oyunculuk kariyerinizde güldürü a¤›rl›kl› 

projelerde yer alman›z›n sebebi neydi?

Evet, ilk ç›kt›¤›m oyun dramd› ve herkes
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Aktör, hoca, yazar ve bir 

yard›msever olan usta 

tiyatrocu Müjdat Gezen, 

parada pulda gözünün hiç 

olmad›¤›n›, tek amac›n›n

sanata gönül verenlere 

faydal› ve güzel fleyler 

b›rakmak oldu¤unu söylüyor.

Baflar›larla dolu,             sanata adanm›fl 50 y›l›n ad›: 

Müjdat Gezen

“Yok Olacakken Var Olmak”

Ahmet ve Mehmet Ça¤an’›n haz›rlad›¤› “Yok

Olacakken Var Olmak” Alfa Yay›nlar›’ndan ç›kt›.

Sanat hayat›nda yar›m as›rl›k dönemi bitiren

Müjdat Gezen “Yok Olacakken Var Olmak”ta

sanata, aflka, insana ve yaflama dair düflünce-

lerini okurla paylafl›yor. Kitap, 50. sanat y›l›n›

kutlayan büyük usta Müjdat Gezen'in yaflam

felsefesini özetliyor. Okurken ç›kt›¤›n›z yolcu-

lukta Müjdat Gezen'in dü-

flünceleri, duygular›, afo-

rizmalar›, hikâyeleri ve fliir-

leriyle farkl› bir derinlik ve

bak›fl aç›s› yakalayacak,

onun gözünden kendini-

ze ve yaflama bakacaks›-

n›z. Yaflam›n özüne sana-

t›n eliyle dokunacak, fel-

sefenin gücüyle ›fl›k tuta-

caks›n›z.



Allah uzun ömür versin, ama öldü¤ünüzde okulun

bahçesine gömülmek istiyorsunuz. Neden?

Evet,  gerçekten öyle istiyorum. Sanki o c›-

v›lt›lar›, çocuklar›n neflesini hep orada du-

yarm›fl›m gibi düflünüyorum. Çünkü ölü-

mün nas›l bir fley oldu¤unu bilmiyorum.

Demifl ki adam; "Ben varken ölüm yok,

ölüm geldi¤inde de ben yokum art›k."

Onun için nas›l bir fley oldu¤unu bilemiyo-

rum. Ama içimde öyle bir duygu var ki on-

lardan kopmam hiçbir zaman.

Bir baflka tutkunuz da en az tiyatro kadar eski her-

halde. Deniz ve tekneniz. Gelelim bu sevdaya... 

Evet, 50'li y›llarda amcam›n teknesi vard›.

Çok küçüktüm o zaman. Biner gezerdik.

Sonra çok heves ettim. Y›llar sonra kendime

bir tekne ald›m. Tekneyi al›nca tabii ehliyet

de ald›m. Yazlar› onunla dolafl›r olduk. Deni-

zi çok severim, onunla dertleflirim. Ama ba-

l›k tutam›yorum. Tutmak iyi de o bal›¤›n can

çekiflmesine pek dayanam›yorum.

Son olarak neler söylemek istersiniz?

Sevenler tiyatroya desteklerini esirgeme-

sinler. Onlardan ricam yeni nesillere de ti-

yatro sevgisini afl›las›nlar. Sanat ruhu din-

lendirir, yüre¤i yumuflat›r.
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kahven, çay›n… Hem sohbet ediyor, hem

istedi¤i program› izliyor. Televizyon ilk ç›kt›-

¤›nda Amerika’da ne kadar sinema salonu

varsa hipermarket olmufltu. Onun için bun-

lar kaç›n›lmazd›r ve hep olagelen fleylerdir.

Sizi genellikle mizah içerikli yap›mlarda görüyoruz.

Bunun nedeni nedir?

Ciddi filmlerde de oynad›¤›m oldu, o ciddi

filmlerden ödül ald›¤›m da… Ama genel

olarak kederli bir dünyada insanlar›n mizah-

la zekâlar›n› biraz daha çal›flt›rmalar›n› isti-

yorum. Dramlar› izlemek fazla zekâ gerektir-

mez ama gülme, ille iki uyumlu zekân›n çar-

p›flmas›ndan ortaya ç›kan bir fleydir. 

Sanat merkezinin d›fl›nda bir de huzurevi açt›n›z

2002 y›l›nda hizmete giren MSM Macide -

Necdet Gezen Sanatç› Evi ücretsiz olarak

hizmet veriyor. Çok gündeme gelmesini is-

temedi¤im için çok konuflmuyorum. ‹smini

de huzurevi yerine "Sanatç› evi" koydum.

Çünkü orada yafll› sanatç›lar kal›yor.

Tiyatro dünyas›nda 50 y›l› geride b›rakt›n›z. Geri-

ye dönüp bakt›¤›n›zda geçen y›llar size neler his-

settiriyor?

Nas›l geçmifl bu 50 y›l, flafl›r›yorum. Hayatda

öyle... Tam bir günlük günefl gibi. Do¤uyor-

sun, yafl›yorsun ve bat›yorsun... Sonra flafl›-

yorsun ne zaman bitti diye...  

Bu kadar y›ll›k yaflam›n›zda an› da çoktur. Birini bi-

zimle paylafl›r m›s›n›z?

Perran Kutman'la ‹zmir Fuar›’nda program

yap›yoruz. Dev bir salon ama öyle büyük bir

salon ki ikimiz nokta gibi duruyoruz. Perran

benden sonra sahneye ç›kt›. O koca salo-

nun ortas›nda bana çarpt›. 20 dakika gül-

dük. Bizimle birlikte seyirci de güldü. 
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“Can›m Ailem” dizisinin Meliha’s› fiebnem

Bozoklu, “Arka Sokaklar” dizisinin sinirli polisi

fievket Çoruh, “Yaprak Dökümü”nün Leyla’s›

Gökçe Bahad›r, “Genifl Aile”nin Mürsel’i ‹lker

Ayr›k ve daha niceleri… Televizyon ve tiyat-

ro dünyas›ndan tan›d›¤›m›z bu isimlerin or-

tak bir özelli¤i var: Müjdat Gezen Sanat Mer-

kezi’nde e¤itim görmeleri... Ekrana baflar›l›

isimler kazand›ran usta tiyatrocu Müjdat Ge-

zen, y›llar›n birikimini paylaflt›¤› ö¤rencileriy-

le gurur duyuyor. Okula girdi¤imizde, duvar-

da as›l› olan, 1992 y›l›na ait, Müjdat Gezen

imzal› flu yaz› dikkat çekiyor: “2000’li y›llarda

müzik, teknolojinin ve elektroni¤in eseri ola-

cak... Tek kiflilik orkestralar, kendine beste ya-

pan bilgisayarlar, uzaktan kumandal› robot

müzikçalarlar... Kendinizi 2000’li y›llara haz›r-

lay›n ve flimdiden öyle fleyler yap›n ki, o yüz-

y›la kals›n…” Bu sözlerle ö¤rencilerine sesle-

nen ve y›llar öncesinden günümüze ›fl›k tu-

tan usta tiyatrocu, kendi imkânlar›yla MSM’yi

bugünlere tafl›may› baflard›. 

O¤lum ilkelerin olacak
Seni sat›n alamayacaklar
Aptallar›n uydurdu¤u atasözlerine 
inanmayacaks›n
Paran›n sat›n alamayaca¤› yoktur,
Herkesin fiyat› vard›r, gibi sözlere 
kanmayacaks›n
Onurunla, kimli¤inle ve beyninle
Ak›ll› yaflayacaks›n
Üreteceksin, seveceksin, 
sevileceksin
‹nançlar›n›n arkas›nda duracaks›n
Sevgilerin karfl›l›ks›z
Yard›mlar›n gizli olacak
Seni attan, ottan ay›ran özelli¤in 
fark›na varacaks›n
Çünkü sen insans›n
Ve bunu yakalad›¤›n gün
Bembeyaz yaflayacaks›n

Müjdat Gezen

“Ö¤rencilerimle gurur 
duyuyorum”
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deyiz. “Uçan kufltan haberimiz olacak” ilkesini

benimsedik. Sektör için yap› kataloglar› ç›kar›-

yoruz. YEMAR diye araflt›rma bölümümüz var.

Özellikle istatistik araflt›rmalar üzerinde çal›fl›-

yor, her y›l “Türk Yap› Sektörü Raporu” haz›rl›-

yoruz. K›sacas› YEM olarak sektörde önemli ilk-

lere imza att›k.  Ayr›ca yapi.com.tr ve mima-

rizm.com gibi çok ziyaret edilen web portalle-

rimiz var; www.mimarlikmuzesi.org adresinde

sanal ortamda bir de Mimarl›k Müzesi kurduk.

Mimarl›k Müzesi’nde Türk ve dünya mimarl›k

miras›n› oluflturan, ulafl›labilir her türlü belge

ve tan›kl›k derleniyor. www.archmuseum.org

adresinde de ‹ngilizce yay›n› olan Mimarl›k

Müzesi, Türk mimarl›¤›n›n yurtd›fl›nda tan›n-

mas›, uluslararas› mimarl›kla kesiflti¤i noktala-

r›n ortaya konmas› aç›s›ndan büyük bir ifllevi

yerine getiriyor.

Sizi ve yap›lar›n›z› farkl›laflt›ran özellikler nelerdir? 

Bizim kufla¤›n e¤itimi, modern mimarl›k dö-

nemine denk geliyor. Do¤ru fikirlerle yetifltik.

Modern mimarl›kta her çizginin bir anlam›

vard›r. Çizdi¤iniz her fley anlaml› ve do¤ru ol-

mak zorundad›r. Bizim anlay›fl›m›z, do¤ru ilke-

lere sad›k kalarak, estetik de¤erleri ön plana

ç›karan,  olabildi¤ince yal›n ve ifllevsel yap›lar

do¤rultusundad›r.

Türkiye’deki mimarl›k kültüründen bahseder mi-

siniz?

Türkiye’de mimarl›k kültürünün varl›¤›ndan

söz etmek oldukça zor. Asl›nda tarihe bakt›¤›-

m›zda, kendimizi kan›tlad›¤›m›z tek sanat da-

l›n›n mimarl›k oldu¤unu görürüz. Osmanl› mi-

marisi, dünya mimarl›k tarihinde ciddi bir yer

tutmas›na ra¤men, bugün onu bile korumak-

ta zorlan›yoruz. Toplumumuz mimari çevrele-

rin içinde yafl›yor ama mimarinin ne oldu¤u-

nun pek fark›nda de¤il. Her yerde gecekon-

dular›, kaçak yap›laflmalar› ve bunlar›n sonucu

olarak çarp›k kentleflmeyi görmek mümkün.

Bu anarflik ortamda mimarlar›n yapt›¤› düz-

gün fleyler de kaybolup gidiyor. Yapt›¤›m›z iyi

yap›lar› da, çok k›sa bir sürede y›kabiliyoruz.

Örne¤in, Tatilya yap›ld›, ömrü 11 y›l oldu. Le-

vent’te otomatik bir katl› otopark yap›ld›; Tür-

kiye için bir yenilikti. O da 10 y›l sonra y›k›ld›.

Maslak’taki Vestel-Garanti Bankas› binas› da

öyle… Y›k›ld›¤›nda o da 16 yafl›ndayd›. Bunla-

r›n hepsi de ödüllü yap›lard›. Bir yap›n›n eko-

nomik ömrü en az 50 y›ld›r. Bu kargafla içinde

yap›n›n ömrü, mimar›n›n ömrü kadar olam›-

yor. Rant u¤runa yepyeni binalar y›k›l›yor. Afl›-

r› nüfus ve anormal flehirleflmenin spekülatif

sonuçlar› bunlar. Bu çarp›kl›k içerisinde iyi mi-

marl›k da yok olup gidiyor. Her fleyi y›karsak

gelece¤e, bugünden ne b›rakaca¤›z? 

Mimaride tasar›m ve inovasyon nas›l uygulan›-

yor? Bu konuda mimarlar›m›z bilinçli mi? 

Bat›l› bir mimar›n yetiflme tarz›yla, bizim mi-

marlar›n yetiflme tarz› aras›nda çok fark yok.

Ancak Türkiye, farkl› tasar›mlara ve inovasyo-

na haz›r bir ülke de¤il; ne toplum ne kamu ne

de yat›r›mc›lar buna haz›r. Dolay›s›yla böyle

bir ortamda yenilikler yapmak mümkün de¤il.

Ancak yap›larda teknoloji ve biraz da ekoloji

alan›nda inovasyon yap›l›yor. Örne¤in daha

iyi tasar›mlar sayesinde yaflam kolaylafl›yor. 

Dünyan›n birçok yerinde yenilikçi yap›lar görmek

mümkün.  Bu anlamda mimari nereye gidiyor?

Mimarlar binalar› kendi kendilerine yapm›yor-

lar. Her yap›n›n bir yat›r›mc›s› var. Bir ülkede

mimarl›¤›n önemini kavram›fl yat›r›mc›lar ol-

mad›¤› sürece, mimaride iddial› binalar yap-

mak kolay de¤il. Önce yat›r›mc›lar›n mimarl›¤›

istemesi ve benimsemesi gerekiyor. Örne¤in,

Has Mimarl›k olarak Gebze’de yapt›¤›-

m›z Anadolu Sa¤l›k Merkezi son derece tutar-

l› bir mimarl›k örne¤i oldu; çünkü iflin sahibi

buna haz›rd›, ne istedi¤ini biliyordu. ‹zmir Bü-

yük Efes Oteli yenilemesinde de ayn› durum

oldu. Öte yandan, kamu da mimarl›¤›n pek

fark›nda de¤il. Öncelikle ülkenin mimarl›k po-

litikas›n›n belirlenmesi gerekiyor. Bu konudaki

tek yasa, “Mimarl›k ve Mühendislik Yasas›”

1938’den kalma. Mimarideki potansiyelimiz

bu nedenlerle tam olarak ortaya ç›kam›yor.

Peki yat›r›mla birlikte Türkiye’de yenilikçi binalar

yap›l›rsa, nas›l olur?

Günümüzde bütün ülkelerin mimarl›klar› bir-

birinden etkileniyor. Bunda küreselleflmenin,

iletiflim olanaklar›yla teknolojinin yayg›nlafl-

mas›n›n büyük pay› var. Ancak yine de baz›

yerel özellikleri yap›lara yans›tmak gerekir. Ya-

p›lar› biraz da ülkenin kültürel yap›s› ve co¤-

rafyas› biçimlendirir. Ancak yerelli¤i, vaktiyle

bu topraklarda yap›lm›fl olan mimari yap›lar›

taklit etmek yoluyla yaratamay›z. Ça¤dafl tek-

noloji olanaklar›n› kullanarak yepyeni ve için-

de yerel renkler bar›nd›ran mimarl›k örnekleri

yaratmak zorunday›z. Çünkü mimarl›k, estetik

boyutuyla da sürekli yenilik isteyen ve ça¤dafl

dil gerektiren bir sanat. 

Kale Kilit’le ilgili neler söylemek istersiniz? 

Sad›k Özgür Bey’le dostlu¤umuz 1973 y›l›na

dayan›yor. Kardeflim, rahmetli Yalç›n Hasol,

Has Reklam’›n sahibiydi ve Kale Kilit’in reklam-

lar›n› yapard›. O dönemde Sad›k Bey’le tan›fl-

m›flt›m. Kardeflimin vefat›nda Sad›k Bey yak›n

ilgi göstermiflti. Yap›-Endüstri Merkezi’nin

1981 y›l› Yap› Katalo¤u’nda Kale Kilit’in bir rek-

lam›n› bulduk. O günkü ürünlerle bugünküle-

ri k›yaslad›¤›m›zda Kale Kilit’teki büyük gelifl-

meyi görmek mümkün.

Türkiye’de mimarl›k mesle¤inin geliflmesine

büyük katk›lar› olan Yap›-Endüstri Merkezi Yö-

netim Kurulu Baflkan›, ‹stanbul Serbest Mimar-

lar Derne¤i Baflkan›, yay›nc› ve yazar Do¤an

Hasol, çok yönlü kiflili¤iyle birçok iflin ve çal›fl-

man›n alt›na imza atm›fl önemli bir isim. Türki-

ye’de yap› sektörünün duayenlerinden olan

Do¤an Hasol’u Yap› Endüstri Merkezi’nde zi-

yaret ettik.

Birçok ifli, o kadar baflar›yla yürütüyorsunuz ki, is-

minizin önüne hangi unvan› koyaca¤›m›z› flafl›r›-

yoruz. Kendinizden bahseder misiniz?

1961’de ‹TÜ Mimarl›k Fakültesi’ni bitirdim.

1961’de Mimarl›k ve Sanat Dergisi’ni ç›karan

bir gruba kat›ld›m. ‹TÜ’deki asistanl›¤›m›n yan›

s›ra Mimarlar Odas›’n›n dergisi olan Mimar-

l›k’›n Yaz› ‹flleri Müdürlü¤ü’nü yapt›m. 1968’de

bir grup arkadafl›mla birlikte Yap›-Endüstri

Merkezi’ni kurduk. Uluslararas› Yap› Merkezle-

ri Birli¤i’nin (UICB) iki kez baflkanl›¤›na, daha

sonra da Onur Üyeli¤i’ne seçildim. Yaklafl›k 40

y›ldan beri Yap›-Endüstri Merkezi’nin bafl›nda-

y›m. Burada Yap› Dergisi’nin yan› s›ra baflta

Yap› Katalo¤u olmak üzere, mesleki kataloglar

ve mimarl›k kitaplar›n›n yay›mlanmas›na, kurs-

lar, konferanslar, seminerler düzenlenmesine

ve sanal mimarl›k müzesinin haz›rlanmas›na

önayak oldum. Serbest mimarl›k çal›flmalar›m›

da eflim ve k›z›mla birlikte kurdu¤umuz Has

Mimarl›k grubu içinde sürdürüyorum. Mimar-

l›¤›n daha iyi anlafl›l›r ve uygulanabilir olmas›-

n› sa¤lamak ad›na kurulan ‹stanbul Serbest

Mimarlar Derne¤i’nin de flu anda baflkan›y›m.

Yap›-Endüstri Merkezi (YEM) her anlamda sektö-

rün geliflimine önemli katk›lar sa¤lad›, de¤il mi?

YEM’in 42 y›ld›r düzenledi¤i etkinlikler, semi-

nerler, fuarlar, teknik geziler, ç›kard›¤› yay›nlar

mimarlar ve sektör için mükemmel bir plat-

form oluflturdu. YEM sektör için çok büyük bir

ad›md›; 1968’de bafllat›lan do¤ru bir projeydi.

Bafllang›çta dört kiflilik kadrosu vard›, bugün

yaklafl›k 100 kiflinin çal›flt›¤› bir kurum. Yap›

sektöründeki firmalarla sürekli iletiflim halin-
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Öncelikle 1938’den kalma Mimarl›k ve
Mühendislik Yasas›’nda de¤iflilik 
yapmak gerekti¤ini söyleyen ‹stanbul
Serbest Mimarlar Derne¤i Baflkan›
Do¤an Hasol, toplumun, kamunun ve
yat›r›mc›lar›n henüz farkl› tasar›mlara
haz›r olmad›¤›n› belirtiyor.

Mimarinin
yerel renklere ihtiyac› var



ba¤l›yorlar. Çilingir hizmeti ucuzlu¤un de-

¤il, güvenli¤in ön planda tutulmas› gere-

ken bir hizmettir. Güvenilir, iflini bilen in-

sanlar taraf›ndan yap›lmal›d›r. 

Meslek sahibi kiflilerin hangi özelliklere sahip ol-

mas› gerekiyor? 

Türkiye’de usta-ç›rak iliflkisi ile geliflen bir

sistem söz konusu. Son zamanlarda bu da

biraz sekteye u¤rad›. Art›k çilingir aletlerine

ve anahtarlara ulafl›m kolaylaflt›. Bu da ifli

tehlikeye atan noktalardan. Türkiye’de

meslekle ilgili sertifika verilmiyor maalesef.

Bizim tavsiyemiz en az›ndan bir ustal›k bel-

gesi sahibi olan kiflilere yetki verilmesi.

Anahtarc›lar Odas› bunun savafl›n› veriyor.

Ustal›k belgesi olmayan üyelerin bu belge-

yi almas› için her türlü deste¤i sa¤l›yor. O

yüzden anahtarc›l›kla ilgili derneklerimiz ve

odalar›m›z bu mesle¤in geliflimi için büyük

önem tafl›yor. 

Ayn› zamanda Kale Çelik Kap› bayili¤i de yap›yor-

sunuz. Müflterilerinize güvenlik konusunda hangi

tavsiyelerde bulunuyorsunuz? 

Türkiye’de güvenlikte belli bir standart

yok. Temelde müflterilerimizin güvenlik

olarak alg›lad›¤› fley belli bir marka ba¤l›l›-

¤›d›r. Dolay›s›yla bu noktadaki en büyük

avantaj›m›z, müflterilerimizin Kale ürünleri-

nin güvenilirli¤ine dair inanc›d›r. Ürünün

kendisi kaliteli olunca, bize çok fazla ifl düfl-

müyor. Ürünlerimizin arkas›nda durabildi-

¤imiz için müflteriye gönül rahatl›¤›yla su-

nuyoruz. 

Kale Kilit ile birlikteli¤iniz ne zaman bafllad›?

Babam›n Sad›k Özgür ile tan›flmas›ndan bu

yana Kale Kilit ile çal›fl›yoruz. Kale Kilit’in fab-

rikalar› önceden Bahçelievler’deydi. Sad›k

Bey, her fley kontrolünde olsun diye fabrika-

n›n giriflinde bir odada oturuyormufl. Ben o

zamanlar› hat›rlam›yorum tabii. Kilitle ilgili

olas› s›k›nt›lar› babam direkt Sad›k Bey’e ile-

tiyormufl. Daha sonra kardefllerim Sinan ve

Serdar’›n da ifle girmesiyle servis hizmetleri-

miz Kale Çelik Eflya’dan Kale Kilit D›fl Ticaret

ürünlerine kadar geniflledi. Ben bir süre ayr›

kald›ktan sonra 2005 y›l›nda yeniden flirkete

dahil oldum.  Üç kardefl iflimize sar›ld›k, ba-

bam da ifli tamamen bizlere b›rakt›.

Kale Kilit’i nas›l de¤erlendiriyorsunuz? 

Kale, Türkiye’de güvenlik konusunda insan-

lar›n içine su serpen ve kendilerini güven-

de hissetmelerini sa¤layan çok büyük bir

kurulufl ve çok büyük bir marka. Her müfl-

terimizin amac› güvende, huzurla uyuya-

bilmek. Bugün Kale Türkiye’ye bu huzur ve

güveni sa¤l›yor. Biz de bu güvenin bir par-

ças› oldu¤umuz için mutluyuz. 

ELF Kongresi’nin katk›lar›n› nas›l de¤erlendiriyor-

sunuz?

Geliflimi ve yenilikleri çok yak›ndan takip edi-

yoruz. Avrupa’daki ELF kongrelerine kat›ld›k.

Sadece kongreleri de¤il, bizi ilgilendiren semi-

nerleri, e¤itimleri ve fuarlar› olabildi¤ince takip

ettik. Türkiye’de yap›lan ELF 2010 Kongresi ve

Fuar› bugüne kadar yap›lan kongrelerin en iyi-

lerinden biri. Hem yer, hem görsellik hem de

kat›l›mc›lar ve ziyaretçiler aç›s›ndan muhte-

flem bir organizasyon oldu. ELF’nin Türkiye’ye

kataca¤› iki de¤er oldu¤unu düflünüyorum.

Bunlardan ilki Türkiye’nin dünyaya aç›lmas›.

Çünkü organizasyona yurtd›fl›ndan kat›lanla-

r›n say›s›, yurtiçinden kat›lanlardan fazlayd›.

Yurtd›fl›ndan gelenler Türkiye’de büyük bir pa-

zar›n oldu¤unu gördüler. Avrupa’n›n Türkiye

pazar›na bak›fl aç›s› de¤iflti.
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Mesleki geçmifliniz ve K›ranel’in kurumsal geçmifli

hakk›nda bilgi verir misiniz? 

K›ranel Anahtar, 1961 y›l›nda babam tara-

f›ndan kuruldu ve onun ismini tafl›yor. Ön-

celeri ‘Bak›rköylü K›ranel’ olarak bilinen flir-

ket ad›m›z› zamanla K›ranel Anahtar olarak

de¤ifltirdik. Ben ve kardefllerim çocukluk-

tan beri bu iflin içerisindeyiz. 

Müflteri yaklafl›m›n›z ve bu paralelde pazardaki 

etkinli¤inizi art›ran temel unsurlar nelerdir? 

Biz Bak›rköy’de faaliyete bafllad›¤›m›zdan

beri sürekli olarak müflterilerimize kalite ve

güven sunuyoruz. Müflterilerimizin sürekli-

li¤ini sa¤layabilmek için sundu¤umuz çö-

zümleri gelifltiriyor ve çeflitlendiriyoruz.

Müflterinin ihtiyac› olan çözümü belirli bir

ürün ile çözemezsiniz. Bunun için belirli bir

tecrübe ve ürün bilgisi gerekiyor. K›ranel

Anahtar’›n mutlak çözüm ve memnuniyet

felsefesi y›llard›r tercih edilmemizi sa¤l›yor.

Herkesin belirli bir güvenlik ihtiyac› var. Ba-

z› müflterilerimiz bizden çözüm istemeye

gelmeden önce farkl› kanallardan bilgi

ediniyorlar. ‹lk olarak o bilginin güvenli

olup olmad›¤›n› teyit etmek istiyorlar. On-

lara bilgilerinin do¤rulu¤unu veya yanl›fll›-

¤›n› anlatt›ktan sonra, olmas› gerekeni izah

ediyoruz.  Sonra gayet memnun bir flekil-

de ayr›l›yorlar buradan. Bunu çelik kap› sa-

t›fllar›m›zda defalarca kan›tlad›k. Belirli bir

reklam bütçemiz yok bizim. En büyük rek-

lam›m›z müflterilerimizin takdiri ve tavsiye-

leridir.

Çilingir bir anlamda güvenlik uzman› gibi çal›fl›yor.

Bu güveni müflterinize nas›l veriyorsunuz?

Her fleyden önce bizim duruflumuz güven

veriyor. Biz müflterimizin istekleri yüzün-

den güvenlikten taviz vermiyoruz. Zaten

bu duruflu sergiledi¤iniz zaman uzmanl›¤›-

n›z ortaya ç›k›yor. Bunun en basit örnekle-

rinden biri kilitli kalan bir kap›n›n aç›lmas›-

d›r. D›flar›da kalan bir kiflinin kap›y› açt›rma-

s› çok basit bir ifl de¤ildir. Kap›y› nas›l açt›-

¤›m›z› kesinlikle kimseye göstermeyiz. S›rf

bu kap›n›n nas›l aç›ld›¤›n› ö¤renmek için

Kale Çelik Kap› yapt›ran organizasyonlar›

biliyoruz. Bunlar s›r olarak kalmas› gereken

fleyler. Biz kap›y› açmaya gitti¤imiz zaman,

ev sahibini afla¤› veya yukar› katta tutar›z.

Ço¤u kifli bafl›m›zda durmak ister, bu du-

rumda kap›y› açmamay› tercih ederiz. Çün-

kü bu, bilinmemesi gereken bir fleydir. Bu

yaklafl›m›m›z tüm müflterilerimizin yarar›-

nad›r. Çok fazla kifliye yay›lmas› da büyük

sorunlar yaratabilir. 

Telefonla çilingir ça¤r›lmas› konusunu yanl›fl bulu-

yor musunuz? 

Öncelikle müflterilerimize tan›d›klar› kifliler-

le çal›flmalar›n› tavsiye ediyoruz. ‹yi bir gü-

venlik uzman›n›z›n olmas› gerekli. Yasalara

uygun, iflini iyi yapan kiflilerle çal›flmak flart.

Bu anlamda ‹stanbul’da en iyi sistem ‹stan-

bul Anahtarc›lar ve Çilingirciler Odas›’n›n

uygulad›¤› modeldir. Onlar›n kurdu¤u sis-

tem de,  “alo çilingir” sistemi. Arad›¤›n›zda,

bulundu¤unuz yere göre size bir üyeyi
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Bir an›…

“Kale Kilit’in bir parças›y›z” 

Kale Kilit’in Türkiye’nin güvenli¤ini

sa¤layarak insanlar›n yaflam 

alanlar›na huzur verdi¤ini 

vurgulayan K›ranel Anahtar Firma

Orta¤› Niyazi Okay, bu güvenin ve 

huzurun bir parças› olmaktan

gurur duyduklar›n› vurguluyor.

“2005 y›l›nda yap›lan ‹stanbul Anahtarc›lar ve Çilingirler Odas› seminerine anahtarc›lar

için üretti¤imiz el aletlerinin tan›t›m› için kat›lm›flt›k. Sad›k Bey fuar› ziyarete geldi¤inde

babam K›ranel Okay’a, ‘Çocuklar ifle sar›lm›fllar’ dedi. Babam da flöyle cevap verdi: ‘Sizin

tavsiyenizi dinleyip yönetimi onlara devrettim.’ Sad›k Bey üç kardefl yan yana kendisini

dinledi¤imizi gördü ve parmaklar› ile üç gösterip flöyle söyledi: ‘Üç güç.’ Laf›n›

bitirdi¤inde üç iflareti yapan parmaklar›, bir yumruk halini alm›flt›. Bu k›sa cümle ile bize

verdi¤i ö¤üt 'Birlikte olursak bizi kimsenin y›kamayaca¤›' idi. Sad›k Bey'in tavsiyesi ile

ifllerimizi k›sa zamanda farkl› boyutlara tafl›d›k.  Att›¤›m›z her ileri ad›mda da Kale

markas›n› gururla tafl›yaca¤›z” 

ELF Kongresi için Danimarka’dan gelen 40’ı așkın 
güvenlik uzmanı Kıranel Anahtar’ı ziyaret etti.

2005 yılı Anahtarcılar ve Çilingirler Odası semineri Kıranel standında
Niyazi, Kıranel ve Sinan Okay birlikte görülüyor. Kıranel Anahtar’ın
kurucusu Kıranel Okay’ı rahmetle anıyoruz. 

Kıranel Anahtar ortakları Sinan Okay, Serdar Okay 
ve Niyazi Okay



Güvenlik çok önemli bir kavram. Kilit üreticileriyle sürekli

iletiflim halinde olmak gerekiyor. Kimi firmalar güvenlikten

çok maliyeti ön planda tutuyor. Dolay›s›yla vatandafl›n bu

gibi firmalara dikkat etmesi gerekiyor. Güvenlik konusunda

firma olarak çok dikkatli davran›yor, bu konuda kendimizi

sorumlu hissediyo-

ruz. Firma olarak

piyasada ne tür 

kilitler varsa ona

göre çal›flmalar 

yap›yoruz. Sadece

ülkemizdeki de¤il,

dünya genelindeki

kilitleri de temel al›yoruz. Birinin evine h›rs›z girdi¤i

zaman ma¤durun psikolojisini anlayabiliyoruz. Bu

noktada vatandafla gerekli bilgileri veriyor, empati

kurabiliyoruz.  Halk›m›zda “h›rs›z her kap›y› açar” 

düflüncesi mevcut. Halbuki böyle bir durum söz

konusu de¤il.  Güvenli¤inizi al›rsan›z, kötü niyetli 

kifliler evinize yaklaflamaz. Güvenlik teknolojiler 

konusunda Kale Kilit’i kutluyorum, Kale Kilit bizim

için bir numara. 

Pegasus Anahtar / Yusuf Bakkal 

Güvenlik her fleydir. Param›z›, can›m›z›, mal›m›z› korumay› ifade eder.  Ürünlerimizde sa¤laml›k ve 

kaliteye önem veriyoruz. Bu da beraberinde güvenlik unsurunu getiriyor. Kilit güvenlikte çok 

önemli bir unsur oldu¤u için, kilit teknolojilerine önem vermek gerekiyor. 

Kad›köy Anahtar / Ahmet Güngör Tekin

“Sa¤laml›k ve kalite güvenli¤i getiriyor”
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Pek ço¤umuz evimizin, iflyerimizin anahtar›n› içeride unutuyor, k›r›yor, kaybediyoruz ya da davetsiz misafirler taraf›ndan
ziyaret ediliyoruz. Bu s›k›nt› veren durumlarda ilk akl›m›za gelen fley, bir çilingire koflmak oluyor. Her anahtar› açabilen
donan›mlar›yla bizi güvenli evlerimize saat kaç olursa olsun kavuflturan çilingirlere de güvenmek istiyoruz. ‹flini profesyonelce
yapan çilingirler de, t›pk› bizim gibi bu ülkede herkesin çilingir olabilmesinden flikâyetçi. Çilingirlik mesle¤inin bir standarda
ba¤lanmas› gerekti¤ini düflünen ELF 2010 Fuar›’na kat›lan çilingirler, “Güvenlik sizin için ne ifade ediyor” sorumuzu yan›tlad›. 

“güvenlik”kavram›n› sorduk
ELF 2010 Kongresi’ne kat›lan çilingirlere

Güvenlikte s›n›r yok.  Öncelikle yak›nlar›m›z›n ve ailemizin

yaflam alanlar›n› güvenlik alt›na almal›y›z. Huzurla yaflamak

istiyorsak güvenlik sistemlerine mecburuz. Güvenlik, kap›

ve kilitle bafll›yor. Kap› al›rken önce sa¤laml›¤›na ve kalite-

sine dikkat etmemiz gerekiyor; ard›ndan kilidin ve

anahtar›n kopyalanmamas›na. Her önünüze gelen çilingire,

kopyalama ifli yapt›rmamal›s›n›z, çünkü güvenlikte çilin-

girlerin önemi büyük. Su tesisatç›s› ya da terzi çilingir ola-

biliyor. Oysa Avrupa’da böyle bir durum söz konusu de¤il.

ELF 2010 Kongresi ise yerli ve yabanc› sektörü bir araya

getirdi. Böylelikle farkl› ülkelerdeki teknolojileri ve ürünleri

görme imkân›m›z oldu. 

Miftah Anahtar / Ali ‹hsan Ergül 

“Güvenlikte çilingirlerin önemi büyük”

“H›rs›z her kap›y› açamaz”

Güvenlik kavram› kap›lar›n sa¤lam olmas›n› ifade ediyor. H›rs›za karfl› koruma anlam› tafl›yor. Güvenlik

denilince akl›ma ilk önce kilit geliyor. fiu anda teknoloji çok geliflti¤i için parmak izli kilitler, alarm sistem-

leri ve sitelerde güvenlik görevlileri mevcut.  Yak›nlar›m› iyi kilit almalar› konusunda yönlendiriyorum.

Kale Kilit üretim yapan en iyi ve en büyük firma. Biz de Kale Kilit’in ürünlerini sat›yoruz ve müflterilerimize

kesinlikle tavsiye ediyoruz. Zaten müflterilerimiz bize geldi¤inde Kale Kilit ürünlerini soruyor. 

Kad›köy Anahtar / ‹brahim Atefl

“Güvenlik teknolojileri art›yor”

Bu ifle büyüklerimizden ald›¤›-

m›z tecrübe ve ifl sayg›s›yla

bafllad›k.. Bizim için en önemli

fley, güvenlik konusuna çö-

züm üretebilmek. Güvenlik

unsurlar›n› tek bir yere uygu-

layam›yorsunuz. Kiflilerin farkl›

güvenlik ihtiyaçlar› olabiliyor.

Bu yüzden müflteriyle çok iyi

bir iliflki içerisinde olmak gere-

kiyor. Gelen müflteriye çözüm

sunmadan önce ihtiyaçlar›n› bilmelisiniz. 

Dolay›s›yla çilingire güven duymayan, bu iflte

ehil olmad›¤›n›z› düflünen müflteri sizinle al›fl-

verifl yapmamal›. Biz güven sa¤lamak için ön-

celikle tecrübemizi kullan›yoruz. Daha sonra

onlara sayg› gösteriyor, ihtiyaçlar›n› dinliyoruz.

Güvenlik teknolojileri konusunda çok fazla 

veri kirlili¤i var. Halk›m›z güvenlik konusunda

bilinçlenmek için bafl›na kötü bir fley gelmesi-

ni bekliyor. 

K›ranel Anahtar / Niyazi Okay

“Müflteriyle güvene 
dayal› bir iletiflim gerekli”

“Güvenli¤inizi siz sa¤lamal›s›n›z”
Güvenlik dünyan›n her yerinde farkl›. Ülkemizde de art›k giderek gelifliyor. Bu aç›dan Kale Kilit’in önemi büyük. Kale Kilit’i

dünyan›n farkl› ülkelerinde de görebiliyoruz. Birçok firma Kale Kilit’i taklit etmeye çal›fl›yor ama her fleye ra¤men Kale Kilit

lider. Müflterimiz Kale Kilit’in emniyetine çok inan›yor. Benim için güvenlik, alarm sistemi kurmak, kilit sistemini

gelifltirmektir. Ben de evimde kap›ma,

pencereme ekstra kilitler tak›yorum.

Yak›nlar›m› da güvenliklerine dikkat

etmesi konusunda sürekli uyar›yorum.

Siz tedbir almad›kça, kendi güvenli¤inizi

sa¤lamad›kça, güvenlik konusunda s›k›nt› yaflars›n›z.

Pratik Anahtar / Murat Örük Güvenlik deyince akl›ma ilk önce Kale Kilit geliyor.

Böyle seminerlerle sektörümüz bilgileniyor; güven-

lik teknolojilerini yak›ndan görebiliyor. Bu organiza-

syonda bize vermifl oldu¤u destekten dolay› Kale

Kilit’e teflekkür ediyoruz. Keflke güvenlik sektörüyle

ilgili organizasyonlar s›k s›k ve her bölgemizde

gerçeklefltirilebilse... Bu arada Kale’nin yeniliklerini takip ediyoruz. 

Befliktafll› Anahtar / Abdülvahap Polat

“Güvenlik sektörüyle 
ilgili organizasyonlar 
artmal›”

Bizim için güvenlik her fleydir. Güvenlik olmay›nca yaflam

olmaz. Bu noktada Türkiye’de lider olan Kale Kilit ön plana

ç›k›yor. Ürünlerimizde sa¤laml›¤a dikkat ediyoruz. Halk›m›z

güvenli¤ini çok önemsemiyor, ald›¤› ürünün güvenlik özel-

likleriyle ilgilenmiyor, sadece ucuz olsun istiyor. Halk›m›z

böyle düflününce kötü niyetli insanlara gün do¤uyor.

Zagana Anahtar / Kemal Ayd›n 

“Maliyet öne ç›k›yor “
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Kaliteli, özgün ve her koflulda güvenlik sa¤layan ürünleriyle kap› ve

pencere aksesuar› sektörünün önde gelen markas› Kale Kap› Pencere

Sistemleri, 24-27 Mart 2010 tarihleri aras›nda Nürnberg’de düzenlenen

“Fensterbau Frontale 2010” Fuar›’nda ürünlerini sergiledi. 

Kap› ve pencere sistemleri alan›nda dünyan›n en prestijli fuar› olan

Fensterbau Frontale, her y›l pek çok sektör profesyonelini ayn› platfor-

mda topluyor. 57 y›ll›k Kale markas› güvencesi ve üstün teknolojiyle

üretilen, Rosenheim Almanya’dan ald›¤› sertifikayla kalitesi uluslararas›

anlamda tescillenen Kale Kap› Pencere Sistemleri, sektöründe bir

dünya markas› olma yolunda ilerliyor.

Bu y›l 33’üncü kez düzenlenen 2010 ‹stanbul Yap› Fuar›’nda

Kale Endüstri Holding; Kale Kilit, Kale Çelik Eflya, Kale Kilit D›fl Ti-

caret ve Kale Kap› Pencere Sistemleri flirketleriyle 5-9 May›s tarih-

leri aras›nda Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde sektör profesyo-

nelleriyle bulufltu. Kale Endüstri Holding çat›s› alt›nda her firma-

n›n yeni ürünlerini sergiledi¤i fuarda Kale yine en gözde stant-

lardan biriydi. Kale Kilit, yeni nesil güvenlik ürünlerinden 282 RD

ve 287 D Döner Sürgülü Çelik Kap› Kilidini sergiledi. Kale Kap›

Pencere Sistemleri’nin; güvenlik, ifllevsellik ve estetik prensiple-

riyle tasarlad›¤› Kale Turkuaz Alüminyum Çift Aç›l›m Sistemi ise,

h›zl› montaj avantaj›, ayarlanabilme özelli¤i, kolay kullan›m› ve

uzun ömürlü olmas›yla dikkat çeken ürünler aras›nda yerini ald›.

Çelik kap› sektörünün jenerik markas› Kale Çelik Kap›, yeni mo-

delleri olan K82, K83, K84, K85 ve K86 ile sektörde bir numara ol-

du¤unu bir kez daha kan›tlad›. Kale Kilit D›fl Ticaret ise otopark,

apartman ve daire girifllerinde birbirlerine entegre edilerek kul-

lan›labilen, modern flehir alg›s›n›n vazgeçilmezi olan X serisi

ürünleriyle fuar›n ilgi oda¤› oldu. 

Kale Kap›
Pencere

Sistemleri, 

‹stanbul Yap› Fuar›’nda

maksimum güvenlikte yepyeni ürünler

Uluslararas›
Nürnberg
Fuar›’nda

Kale Çelik Kap› ve Kale

Kilit, 3-6 Haziran tarihleri

aras›nda düzenlenen De-

mos Kap› Fuar›’nda en ye-

ni ürünlerini ziyaretçilerle

buluflturdu. Bu y›l dör-

düncüsü düzenlenen fu-

arda ziyaretçiler, Kale Çelik

Kap›’n›n yeni tasar›mlar›n›

ve Kale Kilit’in en yenilikçi

ürünlerini yak›ndan gör-

me f›rsat› buldu. Kale Çelik

Kap› Yaz Kampanyas›, fua-

r› gezen ziyaretçiler tara-

f›ndan büyük ilgi gördü.

Fuar›n kafe bölümünde

ise, Kale Kilit Yönetim Ku-

rulu Üyesi Sema Gürün,

‹nsan Kaynaklar› Dan›flma-

n› Y›lmaz Bulut, Reklam ve

Halkla ‹liflkiler Müdürü

Hülya K›l›ç’›n çekti¤i fo-

to¤raflardan oluflan “Kap›

Foto¤raflar›” konulu sergi

yer ald›.

Bursa Yap› ve Yaflam Fuar› 24-28 Mart 2010 tarihleri aras›nda Tüyap

Bursa Uluslararas› Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleflti. Tüyap Bursa Fu-

arc›l›k fiirketi taraf›ndan 15 ülkeden 305 firma ve firma temsilcili¤inin kat›l›-

m›yla haz›rlanan fuar›, yurtiçi ve yurtd›fl›ndan toplam 42 bin 689 kifli ziyaret

etti. Fuarda Kale Kap› Pencere bayisi Anadolu Metal, Kale Çelik Eflya bayisi

Azizo¤lu, Kale Kilit bayisi Zeybekler H›rdavat, fuarda Kale’yi temsilen haz›r

bulundu.  

Kale Grubu yüksek teknolojisiyle yaratt›¤›
ürünlerle ‹stanbul Yap› Fuar›’n›n gözde 
stantlar›ndan biriydi.

Demos Kap› Fuar›’nda yeni tasar›mlar›n› tan›tt›
Kale Kilit ve Kale Çelik Kap›

Kale Endüstri Holding flirketleri 
Bursa Yap› Yaflam Fuar›’nda

Kap› foto¤raflar›ndan oluflan sergide Kale Kilit Yönetim Kurulu Üyesi 

Sema Gürün’ün çekti¤i foto¤raflar da sergilendi.
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Evimizin mutfa¤›nda kullan›lan ankastre ürün-

ler, banyo ve mutfaklar için seçilen Kaledekor

mobilyalar, dufl kabin sistemleri, klima ve kom-

bi çok kaliteli. 

Ü.K: Öncelikle kontrollü site giriflinin olmas›

güvenli¤imiz aç›s›ndan çok önemli. Otomatik

yang›n söndürme sistemi, boydan boya cam

ve ahflap kapl› cephe sistemleri son derece

kaliteli. Birçok ev d›fl görünüflüyle herkesi ken-

dine hayran b›rak›yor, ancak oturmaya baflla-

y›nca problemlerin fark›na var›yorsunuz. Me-

sela bir önceki evimiz çok estetikti. Genifl bir

garaj›m›z vard› ama su içindeydi, özensizdi.

Buraya geldi¤imizde her fleyin tertemiz ve

mükemmel yap›ld›¤›n› gördük. En önemlisi

yap›lan iflin arkas›nda durulmas›. S›k›nt› yafla-

d›¤›m›zda muhatap olaca¤›m›z birilerini bula-

biliyoruz. 

Böylesine bir evde yaflamak nas›l bir duygu?

‹.K: Güvenlik, kalite ve konforuyla Kale Özgür Ev-

ler’le özgürlefltik. Kentin yo¤unlu¤undan ve

stresinden uzak bir yaflama kavufltuk.

Ü. K: Evimiz depreme dayanakl› oldu¤u gibi bir-

çok duruma ve olaya da dayan›kl›.  Eflim evde

yaln›z kald›¤›nda gözüm arkada kalm›yor. 

Kale Özgür Evler’de kendinizi hangi aç›lardan öz-

gür hissediyorsunuz?  

‹.K: Güvenli oldu¤u için kendimi özgür hissede-

biliyorum. Bu blokta oturan ilk aileydik. Buna

ra¤men hiç korkmuyor, geceleri huzurla uyu-

yorduk. “Korkmak” benim için art›k geçmiflte

kalm›fl bir kavram. Korkmuyorum, çünkü son

teknolojiden yararlanarak kurulan kameral› gü-

venlik sistemleri, haftan›n 7 günü 24 saat hiz-

met veren özel güvenlik görevlilerimiz var. 

Burada oturman›zda Kale markas› ne kadar etkili

oldu?

‹.K: Karar›m›zda çok etkili oldu. Zaten Kale mar-

kas›na çok güvendi¤imiz için, herhangi bir s›-

k›nt› yaflamayaca¤›m›z› biliyorduk. Kale Kilit’in

ilk konut projesi olmas›na ra¤men, çok baflar›l›-

lar. Buraya yeni tafl›nanlarla da konufluyoruz,

herkes ayn› fikirde ve çok memnun. Biz buray› o

kadar çok be¤endik ki; alt kat›m›z› kardeflim ve

efli, üst kat›m›z› da eflimin ailesi ald›. 

Ü.K: Kale Kilit, yapt›¤› her iflte baflar›l› oluyor.

Çünkü kalite ve güvenli¤i ön planda tutuyorlar.

Eski evimizi alarmlarla döflemifltik. Burada alar-

ma hiç ihtiyaç duymad›k. 

Hobilerinizden bahseder misiniz? 

‹.K: Kitap okumak, özellikle kiflisel geliflim kitap-

lar›... Yüzmek, seyahat etmek, yemek yapmak

keyif ald›¤›m aktiviteler aras›nda yer al›yor.

Ü.K: Benim hobilerim; sinema, su sporlar›, evcil

hayvan beslemek, evimde deniz akvaryumu, ifl

yerimde tatl› su akvaryumu var. Teknolojik

ürünler, elektronik olan her fley benim ilgi ala-

n›m. Hatta laptoplar› en küçük parças›na kadar

söküp bir araya getirmek en büyük zevkimdir.

De¤iflik yerler görmek, seyahat etmek de ikimi-

zin ortak ilgi alan›.
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Huzur, güven
“Evimizde üçü bir arada:

Kale Özgür Evler’de yaflam bafllad›

Kale Özgür Evler Künyesi

ve konfor
Öncelikle kendinizden k›saca bahseder misiniz? 

‹rem Kutsal: Uluda¤ Üniversitesi ‹flletme mezu-

nuyum. ‹nsan Kaynaklar› Yöneticisi olarak çal›fl›-

yordum ancak, tafl›nma iflleri ve bizzat ilgilen-

mem gereken ifller oldu¤u için k›sa süreli¤ine ifl

hayat›na ara verdim.

Ünal Kutsal: Üniversiteyi yurtd›fl›nda okudum.

Difl hekimiyim ve klini¤imizin iflletmecili¤ini ya-

p›yorum.

Sizin için yaflad›¤›n›z ev neden önemlidir?

‹.K: Bir y›l içerisinde üç ev de¤ifltirdik. Çünkü içi-

mizin sindi¤i düzgün bir ev bulam›yorduk. Mu-

hakkak eksik bir taraf› oluyordu. “Ev” sevdikleri-

nizle bir arada bulundu¤unuz bir parçan›zd›r.

Eviniz ne kadar iyi olursa siz de o kadar mutlu

olursunuz. Çünkü yaln›zca kendi evinizde öz-

gürsünüzdür.  

Ü.K: Benim için ev, huzur demek. ‹nsan›n evinde

huzur varsa hayat›n›n di¤er alanlar›-

na da bu do¤al olarak yans›r.

Bundan dolay› evimiz hayat›-

m›zda kritik bir öneme sahip.

Kale Özgür Evler’de oturmaya ne zaman ve nas›l

karar verdiniz?

‹.K: Evlendikten sonra tafl›nd›¤›m›z ikinci evi-

mizde de çeflitli s›k›nt›lar yafl›yorduk. Bu neden-

le yeni bir ev ar›yorduk ve evimiz Beylikdü-

zü’nde olsun istiyorduk. Çok detayl› bir araflt›r-

ma yapt›k. Baflka bir ev gezerken pencereden

tesadüfen çok hofl evler gördük, mutlaka gör-

mek istedik. Yaklaflt›¤›m›zda kap›da “Kale” ad›n›

gördük ve “tamam” dedik.  

Kale Özgür Evler’de dikkatinizi çeken özellikler

neler oldu? 

‹.K: Giriflinden, bahçesinden ve mimari yap›s›n-

dan daha içini görmeden etkilenmifltik. Bizim

için iflçilik kavram› çok önemli. Çünkü eflim de,

ben de detaylara çok önem veriyoruz. Örne¤in

fayanslar›n aras›ndaki dolgular›n bile do¤ru ya-

p›l›p yap›lmad›¤›na dikkat ettik. Kale Özgür Ev-

ler’in her detay›n› inceledik ve hiçbir kusur bu-

lamad›k. Kusursuz bir evde oldu¤umuz için çok

mutluyuz. Evin han›m› olarak biz kad›nlar, evin

içinde kullan›lan malzemelere de dikkat ederiz.

Uzun y›llardan beri fabrika, al›flverifl merkezi, okul, hastane inflas› ve iflletmesi ile gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Kale Grubu’nun ilk konut projesi olan Ka-

le Özgür Evler’de yaflam bafllad›. ‹stanbul’un geliflen bölgesi Beylikdüzü - Beykent’te yer alan ve bitmifl olarak sat›fla sunulan Kale Özgür Evler, “güvenlik ve konforlu

yaflam” ö¤elerini birlefltirerek yüksek kalitesi ve uygun fiyat› ile özellikli ev arayanlar›n ilk tercihi oldu. Kale bünyesinde çal›flanlar taraf›ndan da tercih edilen Kale Öz-

gür Evler’in ilk sakinleri aras›nda, Kale Kilit Yurtiçi Sat›fl ve Pazarlama Grup Baflkan› Bar›fl Ener ve Kale Çelik Eflya Fabrika Müdürü Fikret Aktürk de yer al›yor.

Kale Özgür Evler’de oturan ‹rem

ve Ünal Kutsal çifti, evlerinde çok

huzurlu olduklar›n› söylüyor.

Daha önce yaflad›klar› evlerde

birçok s›k›nt›yla karfl›laflt›klar›n›

anlatan Kutsal çifti, “Yeni evimizde

kendimizi ve yuvam›z› sonsuz

güvende hissediyoruz, aç›kças›

evimizin ad› gibi özgürlefltik. Kale

Kilit markas›n›n güvencesi alt›nda

olan mükemmel bir yaflam alan›.

Her detay› kusursuz” diyor.

Evlerini “Kale” markas›na

inand›klar› için ald›klar›n› söyleyen

Kutsal çiftiyle k›sa bir

söylefli 

gerçeklefltirdik. 

Toplam arsa: 6300 metrekare
Toplam inșaat alanı: 33 bin metrekare
Sosyal donatılar: Çocuk oyun park›, çocuklara ve yetiflkinlere hitap eden aç›k yüzme
havuzu, 3000 metrekare yeflil alan
Konut sayısı: 136
Ulașım : TEM’e 5 kilometre, E5’e 2 kilometre
Konut Fiyatları:
� 124 m2 (2+1) 175.500 TL-202.000 girifl kat daire
� 160 m2 (3+1) 222.000 TL-258.500 TL orta daire
� 178 m2 (3+1) 252.000 TL-315.000 TL köfle daire
� 281 m2 (6+1) 480.000 TL-510.000 TL köfle çat› dubleks daire
� 300 m2 (6+1) 460.000 TL-480.000 TL orta çat› dubleks daire
Satıș koșulları:  Peflin veya banka kredili peflin al›mlarda yüzde 5-17 aras›nda
peflinata ve daire konum tipine göre de¤iflen indirim oranlar›
Anlașmalı bankalar: Vak›fbank, Akbank, Garanti Bankas› 60 ay 0,69 ve 120 ay 0,82



Kale Kilit, çelik kap› üreticilerini
‹stanbul’da
a¤›rlad›
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Kale Kilit, 12 May›s- 21 May›s tarihleri aras›n-

da Türkiye geneli bayilerinden oluflan 340 kifli-

lik bir grubu umre gezisinde a¤›rlad›. Mek-

ke’de bulunan Harem-i fierif’i gezerek Kâbe’yi

tavaf eden bayiler, kutsal mekânlar›n ziyareti

s›ras›nda duygulu anlar yaflad›lar. On gün sü-

ren gezide bayiler, Kale Kilit Yönetim Kurulu

Baflkan Yard›mc›s› Kenan K›z›ltan ve Ticaret

Müdürü Nihat Eren’in önderli¤inde Mekke’de

bulunan Cin Mescidi ve Medine’de bulunan

Mescidi Nebevi, Kuba Mescid, K›bleteyn Mes-

cid, ile birlikte Uhud savafl›n›n yap›ld›¤› bölge-

yi ziyaret ettiler. 

K A L E ’ D E N  H A B E R L E R

‹stanbul Taksim  Elite World Otel’de 7-8
May›s tarihleri aras›nda düzenlenen “Çelik
Kap› Üreticileri Buluflmas›”na Türkiye’nin
farkl› bölgelerinden 150 çelik kap› üreticisi
kat›ld›. 7 May›s Cuma sabah› Güngören Ka-
le Kilit Fabrika gezisiyle bafllayan organi-
zasyon, ö¤leden sonra Taksim Elite World
Otel’deki sunumla devam etti. 
Kale Kilit üretim, Ar-Ge, kalite ve pazarlama
bölümlerinin ayr› ayr› yapt›klar› sunum çe-
lik kap› üreticileri taraf›ndan ilgiyle izlendi.
Dünyada ve Türkiye’de inflaat sektörünün
son durumunun anlat›ld›¤› sunumda, çelik
kap› üreticilerine sektör ve ürünlerin kulla-
n›m›yla ilgili bir anket yap›ld›.

Kale Kilit yenilikçi ürünlerini sergiledi 
Sektör ve ürünlerle ilgili detayl› bilgilerin
kendileriyle paylafl›lmas›ndan memnun
kalan üreticiler uzmanlara merak ettikleri
konularla ilgili soru sorma flans› da buldu-
lar. Mevcut pazarlardaki son durumun ve
Kale Kilit’in yenilikçi ürünlerinin anlat›ld›¤›
sunumda kat›l›mc›lar; sektör, çelik kap› ki-
litleri ve Kale Kilit’le ilgili ayr›nt›l› bilgi sahi-
bi oldular. Sunum sonras›ndaki hediye
da¤›t›m›n›n ard›ndan düzenlenen tekne
gezisinde doyas›ya e¤lenen kat›l›mc›lar, 8
May›s Cumartesi günü ‹stanbul Yap› Fua-
r›’n› ziyaret ederek bir dahaki organizas-
yonda bir araya gelmek üzere ‹stan-
bul’dan ayr›ld›lar.

Yüksek teknolojisiyle üretti¤i
yenilikçi ürünleriyle güvenli¤e
ayr› bir bak›fl aç›s› getiren Kale
Kilit, Türkiye’deki önemli çelik 
kap› üreticilerini bir araya getirdi.Kale Kilit, bayilerini

umre gezisinde buluflturdu 
Kale Kilit Ticaret Müdürü Nihat Eren, Dr. Erkan Ayd›n, Kale Endüstri Holding Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› 

Kenan K›z›ltan Nur Da¤›’nda Kuran-› Kerim’in ilk âyetinin indi¤i noktay› ziyaret ederken...

Çelik kap› üreticileri üretim süreçleri hakk›nda bilgi ald›lar.

Toplant› s›ras›ndaki sunumu Kale Kilit Pazarlama Müdürü Cem K›z›ltan gerçeklefltirdi.

Çelik kap› üreticileri bo¤az turunda doyas›ya e¤lendiler.



‹stanbul Maden ve Metaller ‹hracatç›

Birlikleri’nin (‹MM‹B), sektöründe lider ku-

rulufllara baflar›l› ihracat çal›flmalar› nedeniyle

verdi¤i  “‹hracat›n Y›ld›zlar› Ödülü”, 2 Nisan

Cuma günü düzenlenen bir törenle sahiple-

rini buldu. Kale Kilit, 2009 y›l›nda gerçeklefltir-

di¤i 46 milyon 530 bin 733 dolarl›k baflar›l› ih-

racat› ile “Metal Eflya” kategorisinde birinci ol-

du. Törende birincilik ödülünü alan Kale Kilit

Yurtd›fl› Sat›fl Grup Baflkan› Turhan Turgut,

Kale Kilit’in Türkiye’nin lider kilit üreticisi ol-

mas›n›n yan› s›ra, uluslararas›  pazarlarda da

baflar›lar›n› sürdürdü¤ünü söyleyerek hede-

fin 2010 y›l›nda yaklafl›k 65 milyon dolarl›k ih-

racat oldu¤unu söyledi. Kale Kilit’in ihracatta-

ki baflar›s›n›n ülkeye özel üretimden geçti¤i-

ni vurgulayan Turhan Turgut, Kale Kilit’in, ih-

racat yapt›¤› ve yapmay› hedefledi¤i tüm ül-

kelerin kilit kullan›m al›flkanl›klar›n› inceleye-

rek tüketici ihtiyaçlar›na en uygun kilidi üret-

ti¤ini belirtti.  

Kale Kilit 4. kez ihracat›n y›ld›z› seçildi

kariyer.net “‹nsana Sayg› Ödülleri” 14 Nisan’da sahiplerini buldu.

Aday baflvurular›n› yan›ts›z b›rakmayan 70 firma ödüllendirilirken,

Kale Endüstri Holding ‹nsan Kaynaklar› Müdürlü¤ü 2009 y›l› içerisin-

de ald›¤› 40 bini aflk›n baflvuruya karfl›l›k adaylara yüzde 100 geri

dönme oran› ve h›z›yla  “Holding” kategorisinde ödüle lay›k görüldü. 

Kale Kilit, ‹MM‹B’in gerçeklefltirdi¤i 2009 ‹hracat›n Y›ld›zlar› Ödül Töreni’nde, “Metal Eflya” 
kategorisinde en fazla ihracat gerçeklefltiren kurum olarak dördüncü kez birincili¤i elde etti. 
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‹stanbul Teknik Üniversitesi son s›n›f ö¤-
rencileri Ebru Aykut ve Çi¤dem Y›lmaz, bitir-
me projeleri için Kale Çelik Eflya ile birlikte ça-
l›flt›lar. ‘’‹letiflim’’ konusunu konsept olarak se-
çen ö¤renciler, tasarlad›klar› ve Kale Çelik Efl-
ya taraf›ndan üretilen kap›lar› projelerinde
sergileyecekler. Ayr›ca kap›lar›, Eylül ay› bo-
yunca sergilenecek ‹stanbul Sanayi Odas›’nda

da görme f›rsat› bulabilirsiniz.  Fabrika Müdü-
rü Fikret Aktürk, Üretim Müdürü Nihat Çetin-
bafl ve Yönetim Kurulu Üyesi Sefa Çizer’in
önderli¤inde projelerinde ilerleyen ö¤renci-
lere Kale ailesi olarak hayatlar› boyunca bafla-
r›lar diliyoruz. Çi¤dem Y›lmaz’›n tasarlad›¤› ka-
p›da posta kutusu, gazetelik bölümü kap›n›n
d›fl cephesine gömülü olarak tasarlanm›fl. Ka-

p›n›n fonksiyonel görevi, gazetelerin, postala-
r›n kaybolmas›na engel olmay› önlemek. Ebru
Aykut’un tasarlad›¤› kap›da ise yedek anahtar
tafl›may› önlemek için uzaktan kumanda ile
aç›lan yedek anahtar bölmesi bulunuyor. Ay-
r›ca kap›daki ekran sayesinde sanal kalem ile
evde bulamad›¤›n›z ev sakinlerine not b›raka-
biliyorsunuz.

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

K A L E ’ D E N  H A B E R L E R

Kale Çelik Eflya’dan 
genel müdürüne 
veda yeme¤i

Kale Çelik Eflya’n›n kap› modellerinde

yaza özel indirim kampanyas› büyük ilgi

gördü. Yaz mevsimi boyunca geçerli ola-

cak kampanya yeni modelleri de kaps›yor.

Kampanya hakk›nda detayl› bilgiyi Kale Çe-

lik Eflya showroom’lar›ndan ve Kale Çelik

Eflya internet sitesinden edinebilirsiniz.

Kale Çelik Eflya
yaz kampanyas›

Ö¤renciler Fabrika Müdürü Fikret Aktürk ile birlikte.

‹nsan Kaynaklar› Uzman› Hande Bildik ve ‹nsan Kaynaklar› Müdürü Hakan Selahi

ödülünü kariyer.net Özel Müflteriler Direktörü Serra Ero¤lu’ndan ald›...

Kale Kilit Yurtd›fl› Sat›fl Grup Baflkan› Turhan Turgut ödülü

Devlet Bakan› Zafer Ça¤layan’dan ald›

Haziran ay›nda uzun süredir sürdürdü¤ü görevin-

den ayr›lan Kale Çelik Eflya Genel Müdürü Melih Ku-

yumcu’ya bir veda yeme¤i düzenlendi. Kale Çelik Eflya

Yönetim Kurulu üyeleri Sema Gürün, Sefa Çizer ve tüm

çal›flanlar›n kat›ld›¤› veda yeme¤inde Melih Kuyum-

cu‘ya baflar›l› çal›flmalar›ndan dolay› teflekkür edildi.

Kale Çelik Kasa             
yine maksimum koruma sa¤lad›

Ad›n›n güvenlik alan›nda bir numara

oldu¤unu bir kez daha kan›tlayan Kale Çe-

lik Kasa, kullan›c›s›na her zaman maksi-

mum güvenlik sa¤l›yor. Sektöründe lider

bir firman›n fabrikas›n›n idari kat›na, art ni-

yetli kifliler taraf›ndan yap›lan bir soygun-

da, mekânda bulunan KK 120 Kale Çelik Ka-

sa uzun süre u¤rafl›lmas›na ra¤men aç›la-

mad›. Sektörünün tart›flmas›z lider markas›

Kale Çelik Kasa KK 120’nin, h›rs›zlar taraf›n-

dan uzun süre oksijen kayna¤›yla aç›lmaya

çal›fl›ld›¤›, hatta kasan›n kapak menteflele-

rinin dahi kesildi¤i bildirildi. Tüm bu u¤rafllara ra¤men; aç›lmaya ve yang›na karfl›

dayan›kl› kademeli gövdesi, dört kenardan çelik emniyet pimleriyle üst düzey kilit-

leme yaparak kendisine emanet edilen de¤erleri koruyan KK 120 Kale Çelik Kasa,

65x65x1200 milimetre ölçülerinde ve yaklafl›k olarak 750 kilogram a¤›rl›¤›nda.

Kale Çelik Eflya ö¤rencilere kap›lar›n› açt› 

Kale Endüstri Holding’in 
insana sayg›s› 
ödüllendirildi
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S›z›nt› ak›m› problemi nedir?

Sektörümüzde s›z›nt› ak›m› olarak tabir edilen

problem, mevcutta binalarda yer alan 12

voltluk zil devrelerinin besleme noktas›nda yer

alan trafolardan çekilen voltaj ve ak›m›n nomi-

nal de¤erlerde olmamas› veya anl›k olarak bü-

yük de¤iflkenlikler göstererek ba¤l› bulundu-

¤u elektronik devrede s›z›nt› yapmas›d›r. Bu

durum ço¤unlukla ba¤l› bulunan elektronik

kart›n yanmas› ile sonuçlanmaktad›r. Tesisat

ve enerji temininde yaflanan bu problem,

standartlara haiz ürünlere (Geçifl Kontrol Üni-

teleri, Bas-açlar, Elektromanyetik kilitler, Oto-

mat Kilitler, ‹ntercom Sistemleri) zarar verdi-

¤inde üründen kaynaklanan bir ar›za olarak al-

g›lanmas› kesinlikle yanl›flt›r. 

Nedenleri nelerdir?

As›l sorun binaya gelen flebeke voltaj de¤eri-

nin geceleri afl›r› yükselmesi, gün içersinde

çok düflmesi veya sa¤l›kl› çal›flmayan trafo ola-

bilece¤i gibi, tesisattan kaynaklanan toprakla-

ma hatas› veya k›sa devreler de olabilmekte-

dir. E¤er binadaki zil devre tesisat› eskiyse, tesi-

satta sonradan ekleme ve iyilefltirmeler yap›l-

m›fl ve kullan›lan trafo anahtar gibi

ekipmanlar sa¤l›kl› çal›flm›yor ise bu

sorunla her an karfl›laflma ihtimaliniz

var demektir. 

Nas›l tespit edilir?

Burada problemi voltmetre ile tra-

fo ç›k›fl voltaj› kontrolü veya zile ba-

s›lmad›¤› bir anda akan ak›m de¤erini

kontrol ederek tespit edebilece¤iniz gibi en

sa¤l›kl›s› tam zamanl› olarak sisteminize ba¤la-

nacak bir enerji analizörü ile de tüm sistemde

yaflanan inifl ve ç›k›fllar› kontrol edebilirsiniz.

Nas›l önlenir?

Bugüne kadar bu probleme sahip olan sistem-

lerde kimi zaman tek bir iyilefltirme kesin çö-

züm vermedi¤i için tesisat›n komple yenilen-

mesine kadar giden çözümler üretilmekteydi.

Tesisat›ndaki problem sebebiyle defalarca

elektronik kilit ve benzeri devreleri yanan kulla-

n›c›lar her defas›nda cihaz de¤iflimi yaparak

mevcut problemlerini göz ard› etmekte soru-

nun çözümünü ci-

haz üreticisinden

beklemekte idiler.

‹flte Kale, X5 S›z›nt›

Ak›m Önleyici Dev-

re ile bu noktada

soruna kal›c› ve ge-

nel bir çözüm ge-

tirmifl, kullan›c›lar›

tesisatlar›nda yap-

malar› gereken kül-

fetli ve maliyetli iyi-

lefltirmelerden kur-

tarm›flt›r.

X5 S›z›nt› Ak›m Önleyici

Devre nas›l bir çözüm 

oluflturmaktad›r?

Kale olarak yapt›¤›m›z Ar-Ge çal›flmalar›, müfl-

terilerimizden, kullan›c›lar›m›zdan ve yetkili

servislerimizden ald›¤›m›z geri bildirimlerden

yola ç›karak elektronik devreli uç birimlerin gi-

rifl k›sm›nda yer alacak, montaj› çok kolay ger-

çeklefltirilen bir elektronik kart tasarlad›k. Bu

ürün sayesinde Kale X5 Otomat›n›z, ba¤l› bu-

lundu¤u sistemde meydana gelen tüm s›z›nt›

ak›mlar›na ve k›sa devrelere karfl› tam koru-

mayla sorunsuz çal›flmas›na devam edecektir.

fienol SEZER / Kale Kilit MBA. Elektrik/Elektronik Mühendisi

Kale’den X5 s›z›nt›   
ak›m›n› önleyici devre



Kale Outlet Center AVM, üçüncü y›l›n› Hande Yener’in muhte-

flem konseriyle kutlad›. “Hande’ye Neler Oluyor?” isimli yeni albü-

münün birbirinden güzel parçalar›n› seslendiren Hande Yener’e

hayranlar› yo¤un ilgi gösterdi. Kale Outlet Center al›flverifl merke-

zini dolduran ziyaretçiler konseri ilgiyle izlediler. Konserin ard›n-

dan albümünü imzalayan Hande Yener, hayranlar›yla foto¤raf

çektirdi. 
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Zeytinburnu U¤ur Tütüneker Spor Tesisleri’nde 28 Mart-25 Nisan tarihleri aras›nda gerçekleflti-

rilen turnuvaya dört tak›ml› iki grup halinde; Kale Kilit, Mercedes, Arçelik, Borusan, SFA, Kor Metal,

Net C›vata ve Süpsan firmalar› kat›ld›. Türk Metal Sendikas› ‹stanbul flubelerinin organize etti¤i 9. Ba-

har Futbol Turnuvas›’na kat›lan tak›mlar baflar›yla mücadele ettiler.

Kale Kilit Fabrikas› sendika futbol tak›m› 
9. Bahar Futbol Turnuvas›’nda 
baflar›yla mücadele etti

Her y›l Kale Kilit organizasyonuyla Kale Endüstri Holding çal›flanlar›n›n tamam›n›n kat›ld›¤› “Yaza Merhaba” pikni¤i bu senede büyük bir

coflkuyla gerçekleflti. Yaklafl›k olarak 1300 Kale çal›flan›n›n kat›ld›¤› “yaza merhaba” pikni¤i Beykoz Kaymakdonduran Mesire alan›nda 20 Hazi-

ran Pazar günü yap›ld›. Düzenlenen çeflitli yar›flmalar›n yan› s›ra e¤lenceli aktivitelerle çal›flanlar, aileleriyle birlikte nefleli dakikalar geçirdiler.

Yar›flmalar ve çekilifller sonucunda hediye sahibi olan Kale çal›flanlar› verilen ö¤le yeme¤iyle yorgunluklar›n› att›lar.

Kale çal›flanlar› geleneksel “yaza merhaba”
pikni¤inde doyas›ya e¤lendiler

Ünlü komedyen fiahan Gökbakar, 5 Mart Cuma günü Kale Outlet Center’da hayranlar›yla bulufltu. Kale

Outlet Center’da bir saat boyunca sevenlerine kartpostal imzalayan ve imzal› sinema bileti ile baklava

da¤›tan Gökbakar, son filmini de engelli vatandafllarla birlikte izledi. Gösterimden elde edilecek geliri

engelli vatandafllara ba¤›fllayan Gökbakar, sevenleriyle foto¤raf çektirmeyi de ihmal etmedi. 

Recep ‹vedik Kale Outlet Center’da

2010 y›l› içinde   ç›kard›¤› birçok yeni ürünle güvenlikte s›n›r tan›mad›¤›n› bir kez daha kan›tlayan Kale Kilit, “Risk
Alma Güvenli¤ini Yenile” slogan›yla hayata geçirdi¤i kampanyas›yla tüketiciyi uyar›yor.  Kale Kilit ürünleri, yüksek
teknolojisiyle yaratt›¤› silindir grubunda, zorland›¤›nda ucu k›r›larak müdahaleyi imkâns›z hale getiren KTB/Kale
Tuzakl› Barel ve maymuncukla kurcaland›¤›nda kendini bloke eden OBS/Otomatik Blokaj Sistemli Barel ile yüksek
güvenlik sa¤l›yor. Kilit grubunda ise levye ile zorlamalarda döner sürgüleri sayesinde aç›lamayan Kale Döner Sür-
gülü Çelik Kap› Kilidi’nin yan› s›ra matkapla delinmelere karfl› çelik z›rhl› gövdesiyle Kale Fifleli Çelik Kap› Kilidi ile
risk almadan maksimum güvenlik sa¤lamada tüketicinin tercihi olmaya devam ediyor. Yüzlerce seçene¤e sahip
Kale Kilit ürünlerinden uygun olan› seçerek güvenli¤inizi art›rabilirsiniz.

Risk alma
Kale Kilit ile güvenli¤ini yenile!

Kale Outlet Center
Hande Yener’le 

üçüncü y›ldönümünü kutlad›



Di¤er ülkelerle bir karfl›laflt›rma yap›ld›¤›nda

Türkiye’nin sa¤l›k aç›s›ndan iyi bir ülke olmad›-

¤›n› belirten Prof. Dr. Kemalettin Büyüköztürk

bunun nedenini flöyle aç›kl›yor: “Nüfusumuz

her geçen gün art›yor. Bu nedenle sa¤l›kl› ya-

flam toplumumuzun her kesimine ulaflt›r›lam›-

yor; hem sa¤l›k personelimiz yetersiz, hem de

toplumumuzun sosyo-ekonomik düzeyi elve-

riflsiz.  Bununla birlikte, sa¤l›ktaki geliflmeleri

Türkiye’nin geçmifliyle k›yaslarsak elbette bü-

yük bir ilerleme de söz konusu.” Kalp ve damar

hastal›klar›n›n tedavisi için iyi yetiflmifl doktorla-

r›n, donan›ml› hastanelerin bulundu¤unu, bu-

gün Türkiye’nin  kalp ve damar hastal›klar›n›n

teflhis ve tedavisi aç›s›ndan gurur verici bir dü-

zeyde oldu¤unu vurgulayan Büyüköztürk ko-

nuflmas›n› flöyle sürdürüyor: “Dünyan›n her-

hangi bir yerinde yap›lan kalp ve damar hasta-

l›klar› ile ilgili her tedavi, ülkemizde de baflar› ile

uygulan›yor. Ancak, bu geliflmiflli¤i tüm toplu-

ma yaymak aç›s›ndan baflar›s›z bir ülkeyiz. Top-

lumun büyük ço¤unlu¤u maddi imkâns›zl›k

nedeniyle uzman hekimlere ve sa¤l›k merkez-

lerine ulaflam›yor. Ülkemizde ortalama yaflam

süresinin 20. yüzy›l›n bafllar›nda 35-40 y›l, 1960-

65 y›llar›nda 50, son y›llarda ise 71 y›l (kad›n 73,

erkek 69 y›l) oldu¤u gözlemleniyor. Dünyada

ortalama yaflam beklentisi en yüksek olan ülke

(erkeklerde 81, kad›nlarda 86 y›l) Japonya.. Eski-

den yenido¤an ve çocuk ölümleri çok yüksekti;

s›tma, verem ve ba¤›rsak hasta-

l›klar› gibi enfeksiyon hastal›kla-

r›ndan ölen kifli say›s› çok fazlay-

d›. Yenido¤an ve çocuk ölümle-

rinin azalmas›, enfeksiyon hasta-

l›klar› ile etkili mücadele, baflta

kalp ve damar hastal›klar› olmak

üzere, tüm hastal›klar›n önlen-

mesi ve tedavisindeki baflar›ya

paralel olarak toplumun ortala-

ma yaflam beklentisinin artmas›,

özellikle geliflmekte olan ülke-

lerde nüfusun ço¤almas›na ne-

den oluyor. Bunun sonucu da

kalp ve damar hastal›klar› ile

kanser görülme s›kl›¤›nda art›fl

olarak ortaya ç›k›yor.”

Sa¤l›kl› beslenmeye özen gösterin 

Toplumda kalp ve damar hastal›klar›n›n en s›k

görülen sebebinin damar sertli¤i oldu¤unu

söyleyen Büyüköztürk, damar sertli¤ine ba¤l›

kalp hastal›¤› (koroner arter hastal›¤›) ve inme-

nin yüzde 41’lik oranla ölüm sebeplerinin en

bafl›nda yer ald›¤›n› ifade ediyor. Damar sertli-

¤ine neden olan bafll›ca faktörleri yafl, cinsiyet,

kal›t›m, sigara, yüksek kolesterol, yüksek tansi-

yon, fleker hastal›¤›, fazla kilo, hareketsizlik, kö-

tü beslenme al›flk›nl›klar›, stres olarak s›ralayan

Büyüköztürk, “Son 30 y›lda bu risk faktörleri ile

mücadele edilerek, sa¤l›k kampanyalar› ve te-

daviler gelifltirilerek kalp ve damar

hastal›klar›n›n art›fl›nda bir düfl-

me sa¤lanabildi“ diyor. 

Büyüköztürk, bu hastal›klar›n

nedenlerini ise flöyle anlat›-

yor:  “Yaflam flartlar› de¤iflin-

ce bizler de h›zl› yaflamaya

ve h›zl› tüketmeye bafllad›k.

Yanl›fl beslenme, fliflmanl›k, yüksek kolesterol,

yüksek tansiyon ve fleker hastal›¤›na, bu hasta-

l›klar da kalp ve damar problemlerine neden

oluyor. Beslenmemize daha çok dikkat etmeli,

sa¤l›kl› besinleri tercih etmeliyiz. Elbette insan-

lar›n tercih etme flanslar› varsa. Çünkü maddi

imkâns›zl›ktan dolay› birçok aile sa¤l›kl› beslen-

meyi bir kenara b›rak›n, do¤ru dürüst beslene-

miyor bile. Bu parantezi kapatt›ktan sonra dik-

kat edilmesi gereken hususlara devam edebili-

riz.  Kat› ya¤dan, afl›r› baharattan, tuzdan uzak

durulmal›.  Sebze a¤›rl›kl› yemeklerin yan› s›ra

meyve de yenmelidir. Izgara ve hafllama fleklin-

de beyaz et tüketilmeli, ya¤da k›zarm›fl ve haz›r

yemeklerden kaç›nmal›d›r. Beslenmede zeytin-

ya¤› di¤er ya¤lara tercih edilmelidir. Ancak, ül-

kemizde Ege ve Akdeniz bölgesinin d›fl›nda

zeytinya¤› pek kullan›lm›yor. K›sacas› kalp ve

damar hastal›¤›na yakalanmamak bir süreç ifli.

Bu nedenle kalp sa¤l›¤›n›z› korumak için ölçü-

lü yaflamak gerekiyor.”
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Do¤ru beslenme ile kalp ve damar hastal›klar›ndan korunun

Prof. Dr. Kemalettin Büyüköztürk, Türkiye’nin kalp ve damar

hastal›klar›n›n tedavisi aç›s›ndan gurur verici bir düzeyde

oldu¤unu, ancak bu geliflmiflli¤in toplumun her kesimine

uygulanmad›¤›n› söylüyor.

‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dal›

Baflkanl›¤›’ndan emekli olan Prof. Dr. Kemalettin Büyüköztürk, Taksim’deki

muayenehanesinde hastalar›na hizmet vermeye devam ediyor. 



S P O R
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Marmara Üni-

versitesi Beden

E¤itimi ve Spor

Yüksek Okulu

Ö ¤ r e t m e n l i k

Bölümü Mezu-

nu olan Meh-

met F›rat Tar-

han, yaklafl›k 10

y›ld›r personel

fitness e¤itmenli¤i yap›yor. Caddebostan

Powerfull Athletic Club'da fitness yöneticisi

olarak çal›flan F›rat Tarhan, kiflilerin yaflam

kalitelerini art›rarak sa¤l›kl› bir bedene sahip

olabilmelerini ve hedeflerine ulaflabilmeleri-

ni sa¤lamak için motivasyoner olarak hiz-

met verdi¤ini vurguluyor. Tarhan,  Personel

Fitness’in Avrupa ülkelerinde ve Amerika’da

büyük ra¤bet gördü¤ünü, ancak ülkemizde

çok yayg›nlaflmad›¤›n› söylüyor. Personel

Fitness e¤itmeni olarak, kiflilerin farkl› ihtiyaç

ve beklentilerini karfl›lamak için egzersiz pla-

n› haz›rlayan Tarhan,  bu egzersiz progra-

m›nda, standart programdan farkl› olarak ki-

flinin sa¤l›k ve fizyolojik durumuna da dikkat

ediyor.

Sporda motivasyon art›yor

Kifliye özel egzersiz programlar› haz›rlad›¤›n›

ve antrenman süresince egzersizlerin bire bir

uygulanmas›n› sa¤lad›¤›n› söyleyen Tarhan’a,

Personel Fitness’in neden önemli oldu¤unu

soruyoruz: “Hedeflenen sonuca ulaflman›n

anahtar›, kiflilerin antrenman programlar›na

düzenli, disiplinli ve ayr›nt›lara dikkat ederek

uygulamalar›ndan geçiyor.  Personel Fitness

e¤itmeni olarak bütün bunlar›n aksamadan

yap›lmas› için kiflinin motivasyonunu art›r›yo-

rum. Spora gelen kifliyle öncellikle bir amaç

belirliyoruz; egzersizde ulaflmak istenilen se-

viyeyi (kondisyon, ya¤ yak›m›, kuvvet geliflimi,

sürat, denge, koordinasyon), kazan›lmas› ge-

reken becerileri, baflarma motivasyonunu,

performanstaki memnuniyetini ve güveninin

art›r›lmas› gibi.”

“Periyodik geliflim testleri uyguluyoruz”

Gerek sa¤l›kl› bir ortamda spor yapmak, ge-

rekse yüksek sportif performans› elde etme-

de baflar›n›n temel unsurlar›ndan birisinin

beslenme plan›na uymak ve yaflam›n her

döneminde bunu gerçeklefltirmeyi sa¤la-

mak oldu¤unu söyleyen Tarhan, e¤itmen

olarak egzersiz program›n› s›k› takip ettikle-

rinin alt›n› çiziyor. Periyodik geliflim testleri

de uygulad›klar›n› aktaran Mehmet F›rat

Tarhan: “Vücut kitle indeksi kontrolü, motor

geliflim, fiziksel geliflim testlerini alt›-sekiz

haftada bir, periyodik aral›klarla uygulayarak

kiflinin performanstaki son durumunu de-

¤erlendiriyor; egzersizdeki hedef ve amac›-

na olan yak›nl›¤›n› tespit ediyor; karfl›laflt›r-

ma yap›yoruz” diyor.

“En büyük yat›r›m›n›z 
bedeninize yapaca¤›n›z yat›r›md›r”

Öncelikle kiflinin spora gelifl amac›n› net bir flekilde ortaya koyan Personel Fitness E¤itmeni Mehmet F›rat Tarhan,

kifliye özel bir egzersiz program› haz›rl›yor. Tarhan, çal›flmalar›n sonucunda periyodik geliflim

testleri uygulayarak, amaca olan yak›nl›¤› da de¤erlendiriyor.




