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Sosyal paydaşlar, günümüzde bir şirketin gerekli unsurlarından biri 
olarak gereken önemini görmeye çoktan başladı. Bu paydaşlarını 
hiçe sayan ve yönetim politikalarını kurgularken empati kurmayan 
çoğu şirketin, başarıya giden yolda oldukça sıkıntılı süreçlerden 
geçtikleri ise yadsınamaz bir gerçek olarak karşımızda duruyor.

Kale Kilit, kurulduğu günden bu yana bahsettiğimiz sosyal paydaş-
larının öneminin her zaman farkında olarak yol almayı tercih etti. 
Yıllar içerisinde kazandığı tecrübeyi sadece kendisi için değil kökle-
rini saldığı toprakları unutmayarak şekillendirdi.

İşte bu zaman ve tecrübe birikimi sonucunda ortaya çıkan en son 
miras yakın zamanda açılış töreni gerçekleşecek Divriği Sadık 
Özgür Devlet Hastanesi oldu. Üreten ve tüketici taleplerini dikkate 
alan bir dünya markası olurken, sorumluluklarımızı ve hayallerimizi 
hiçbir zaman unutmadık.

Bu sorumluluklar ve hayaller gerçekleştirilirken pek çok yardım-
cımız ve yol arkadaşımız da oldu elbette. Kale Endüstri Holding 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kenan Kızıltan da bu yol arka-
daşlarımız içerisinde, en kıymetlilerimiz arasında yer almakta. 
Kendisi ile yapılan röportajda da bahsedildiği gibi pek çok çalışma-
mızda yer alarak ilerlediğimiz bu yolda bizlere destek olmuştur.

Her geçen gün gelişen ve büyüyen hedeflerimize ilerlerken; son 
teknoloji ürünleri üretmekte öncü kuruluşlardan biri olduğumuz 
bu sektörde, sadece çevreye duyarlı bir kuruluş olmak yerine aynı 
zamanda çevreye yararlı bir kuruluş olmanın da gelecek nesillere 
bırakılacak en büyük miraslardan biri olduğunu düşünüyoruz.

İlk günden bu yana sahip olduklarını çevresi ve memleketi adına 
kullanmaktan mutluluk duyan Kale Kilit Onursal Başkanı Sadık 
Özgür’ün öncülüğünde ve izinde, daha nice sosyal sorumluluk pro-
jelerini gerçekleştirmek ümidiyle...

En derin saygı ve sevgilerimle…

SEDAT ÖZGÜR

Yönetim Kurulu Başkanı
Kale Endüstri Holding

SUNUŞ

kAlE kİlİT

GÜVENİ VE kAzANDIRDIklARINI HERkESlE 
pAylAŞAN bİR AİlE:
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Her geçen gün büyüyen iş dünyasında; sadece doğru ve stratejik 
bir hizmetin tek başına bir bütünü oluşturamadığı yadsınamaz bir 
gerçektir. Yılların getirdiği tecrübe ve birikimin doğru kullanılması ve 
gelecek nesillere aktarılması şirketlerin başarıya ulaşmasında önemli 
bir rol oynamaktadır. 

Dergimizin 18’inci sayısında işte bu birikim ve tecrübeleri gelecek 
nesillere aktarmanın önemini vurgulamaya çalıştık. Bahsettiğimiz 
bu pozitif yaklaşımın adeta canlı bir örneği olan, yapımı tamamlanan 
ve açılışı için gün sayılan Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi 
‘‘Onursal Haber’’ bölümümüzde okuyucularımızla buluşuyor.

Yine ‘‘Onursal Haber’’ bölümümüzde Kale Endüstri Holding Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Kenan Kızıltan ile Kale Endüstri Holding’ 
de edindiği tecrübelerden Kale Endüstri Holding Onursal Başkanımız 
Sadık Özgür ile yol arkadaşlığı yaptığı yıllara uzanan keyifli bir söyleşi 
gerçekleştirdik.

“Vizyon” bölümümüzde ise geçtiğimiz aylarda faaliyete geçen ‘‘Kale 
Güvenlik Merkezi’’ni bu sefer ziyaretçilerimizin gözünden deneyim-
ledik. Kale Güvenlik Merkezi’nde geçirdiğimiz keyifli bir günün ardın-
dan hem müşterilerimizin hem müşteri temsilcilerimizin yaşadığı 
tecrübeleri  ‘‘Vizyon’’ bölümünde bulabileceksiniz.

Aynı zamanda Kale Güvenlik Merkezi’nin mimarı olan Emre  Kuzlu, 
“Şehrin Anahtarı”nın bu sayıdaki konuğuydu… Kendisiyle Kale 
Güvenlik Merkezi’nin tasarım aşamasından projenin aday olduğu 
yarışmalara kadar uzanan hoş bir söyleşiyi sayfalarımıza taşıdık.

“Keşf-i Âlem”de ise Tunus, bilinmeyen yönleriyle sayfalarımızdaki 
yerini aldı.

“Yakın Plan”da Andy Warhol’un geçmişten günümüze popülerliğini yitir-
meyen akımı ‘Pop Art’ dekorasyon tarzı, detaylarıyla incelendi.

Evlerin önemli ihtiyaçlarından biri olan yalıtım yöntemleri ise  ‘‘Yakın 
Plan’’ bölümünde okuyucularımızla buluşuyor. Böylelikle kış aylarının 
yaklaştığı bugünlerde iç ve dış yalıtım üzerine dikkat edilmesi gere-
ken çeşitli detaylar hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz.

Yine bu sayımızda Kale Elektronik Blokajlı Çelik Kapı Kilidi, tüm 
özellikleri ve müşterilerimize kazandırdığı  avantajlarıyla ‘‘Aklınızın 
Evde Kalması’’nı engelleyecek.

‘‘İçimizden Biri’’nin bu sayıdaki konuğu Kale Kilit Bayisi Asya Hırdavat’ 
ın kurucularından Hasan Öztürk oldu. Kendisi ile Kale Kilit ürünlerin-
den sektördeki gelişmelere kadar pek çok konuya uzanan kapsamlı 
bir röportaj gerçekleştirdik.

Dergimizi zevkle okumanızı dileriz...
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EmRE kUzlU

19 KASIM 2009’DA SİvAS DİvRİğİ’DE TARİFİ çoK zoR BİR HEYECAN 
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BİR HABERİN GERçEğE DÖNÜŞTÜğÜ GÜNDÜ BUGÜN. KAlE 
KİlİT oNURSAl BAŞKANI SADIK ÖzGÜR’ÜN DoğUP BÜYÜDÜğÜ 
ToPRAKlARA YAPTIRACAğI HASTANENİN TEMElİ ATIlIYoRDU… 
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19 Kasım 2009’da sivas divriği’de tarifi çoK zor bir heyecan 
yaşanıyordu. ilçede KulaKtan Kulağa yayılan sevinçli bir haberin 
gerçeğe dönüştüğü gündü bugün. Kale Kilit onursal başKanı sadıK 

özgür’ün doğup büyüdüğü topraKlara yaptıracağı hastanenin temeli 
atılıyordu… özgür’e duyguları sorulduğunda, “bugün hayatımın 

en heyecanlı, en mutlu günü, mutluluğumu ifade edeceK söz 
bulamıyorum,” diyordu… ‘sayılı gün çabuK geçer’ derler, hastanenin 

yapımı tamamlandı. ne mutlu Ki artıK ülKemizin modern bir devlet 
hastanesi daha var.

Kimseler hastaneye gitmek zorunda kalmasın, 
diyerek söze başlamak gerek belki de… evet, en 
güzeli, insanların hayatı boyunca sadece doğum 
sevincini paylaşmak için hastaneye gittikleri bir 
dünya olmalı. çok güzel bir hayal fakat ne yazık ki 
yakın sürede gerçeğe dönüşeceğe benzemiyor. öy-
leyse, her gidenin şifa bulup evine sağlıkla döndüğü 
hastaneler düşlemek lazım. bunun için de, insan-
ların ihtiyaçlarını karşılayabildikleri hastanelere 
kolayca ulaşabilmeleri; hastaneye gitmenin, hasta 
ve hasta yakınları için zorluktan çıkması gerekiyor. 
şu bir gerçek ki, anadolu’da yaşayan insanlar için 
hastanenin anlamı, büyük şehir insanlarına göre 

çok daha büyük, çok daha anlamı derin. bu, sivas’ın 
divriği ve çevre ilçelerinde de böyle… ne mutlu ki, 
bugün divriği’de, çevre ilçelerden ve sivas’ın çevre 
illerinden gelecek hastalara da hizmet verecek, son 
teknoloji ile donatılmış bir hastane var artık. sadece 
divriği’ye mi bu hizmet? değil elbette. anadolu’da 
açılan bu hastaneler, büyük şehirlerdeki hastane-
lerin üzerindeki yükü hafifleterek, sağlık çalışan-
larının hayatını kolaylaştırıyor; hasta yükünün 
azalmasını sağlayıp, bu hastanelerde tedavi gören 
hastalara verilecek kaliteyi de olumlu yönde etkili-
yor.  bu da aslında, memleketin tamamına hizmet 
anlamına geliyor.

DİVRİĞİ SADIk ÖzGÜR 
DEVlET HASTANESİ

ÜlkEyE HİzmETİN GÜzEl ÖRNEklERİNDEN bİRİ:
Poliklinikler ve Diyaliz Merkezi girişi Sadık Özgür, Divriğili hemşehrileriyle...   
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ÜStÜn HizMet MaDalyaSı
türkiye büyük millet meclisi tarafından 13 temmuz 2009’da bugüne kadar 
gösterdiği özverili, başarılı ve yararlı çalışmalar ve hizmetler dolayısıyla 
kendisine “üstün hizmet ödülü” verilen Kale Kilit Kurucusu ve onursal 
başkanı sadık özgür hastanenin temel atma töreninde, “bugün hayatımın 
en heyecanlı, en mutlu gününü yaşıyorum. divriği’ye yaptığım hizmetlere 
ilave olarak bir de hastane yaptırmanın mutluluğunu ifade edecek söz 
bulamıyorum” diyerek mutluluğunu dile getirmişti…

Kale Kilit yönetim Kurulu başkanı sedat 
özgür ise hastaneyle ilgili duygularını şu 
sözlerle dile getirdi: “sadık özgür, hayatı 
boyunca kalite, güven ve garanti ilkele-
rinden taviz vermeden üretim yapmayı 
ve kazandıklarını ülkesi için harcamayı 
ilke edinmiştir. doğduğu ve büyüdüğü 
bu toprakların kalkınması, çocukların 
eğitilmesi için desteklerini esirgemedi, 
bununla da yetinmeyerek sağlık alanın-
da da hizmet vermek üzere divriği’ye bir 
hastane kazandırmış olmaktan sadık öz-
gür ve ailesi olarak mutluluk duyuyoruz. 
her işin başının sağlık ve eğitim olduğu-
na inanıyoruz. türkiye cumhuriyeti’nde 
yaşayan ve kazanan herkesin eğitime ve 
hayır işlerine gönülden yardımcı olmala-
rını diliyoruz.”

“Hastaneyi D grubunDan 
C grubuna çıKarma 
gayretinDeyiz”
Kale endüstri holding yönetim Kuru-
lu başkan yardımcısı Kenan Kızıltan da 
hastanenin yapım aşamasıyla ilgili şu bil-
gileri aktarıyor: “hastane yapılırken sadık 
bey 250 yataklı olsun istedi. biz divriği’nin 
nüfusu için bu rakam çok fazla diyerek 
150’ye indirdik. derken ankara’yla ya-
zışmalar başladı ve bize o bölgeye 50 ya-
taklıdan ve 96 yatak kapasiteliden daha 
büyük hastane yapılamayacağı bildirildi. 
‘hastaneyi yaptırdık ve bitti’ diye düşün-
müyoruz. hastanemizi d grubundan c 
grubuna çıkarma gayretindeyiz. şayet 
hastane d grubundan c grubuna çıkarsa 
kadro otomatikman 65 kişiden 110 kişiye 
çıkacak. eğitim ve uygulama hastanesi 
kapsamına alınması durumunda kadro 
daha da artacak. bu da divriği’de istih-
dam kaynağı yaratacaktır. hastanenin 
bölgeden göçü durduracağına, bölgeye 
geri göçü sağlayacağına inanıyoruz. çev-
reden aldığımız duyumlar da bu yönde. 
divriği tarih boyunca pek çok devlete baş-
kentlik yapmış bir ilçe, turizme açılması 
gerektiğini de düşünüyoruz. hastanenin 
varlığı turizme de katkı sağlayacaktır.”

SeDat ÖzgÜr: 
“SaDık ÖzgÜr ve 
aileSi olarak 
Mutluluk Duyuyoruz”

“imKânlarım elverirse  
bir Hastane yaptıraCağım”
sosyal sorumluluk projeleri, şirket sahiplerinin kendi ya-
şadıkları zorlukları başkalarının yaşamasını engellemek 
isteğiyle ortaya çıkar kimi zaman. çocukken okula gitmek 
konusunda zorluk çeken sadık özgür’ün, ilkokul, ortaokul, 
anadolu ticaret meslek lisesi yaptırması, sivas cumhuri-
yet üniversitesi divriği maden meslek yüksek okulu’nun 
yapımına katkıda bulunması bu sebepledir. çok sayıda öğ-

renciye verdiği burs da, kendisi gibi okuma zorluğu çeken 
çocuklara, kendi hayatından farklı olarak eğitim alma şansı 
vermek istemesindendir. aslında hastanenin yapımına da 
böyle bir zorluk vesile olur. sadık özgür yıllar önce eşiyle 
birlikte memleketi olan divriği’ye gider. eşi burada rahat-
sızlanır. sadık bey eşini alıp hastaneye götürür ama gelen 
hastalara yetecek, dert anlatacak sayıda doktor olmadı-
ğını üzülerek görür. sadık bey, “ben burada bu sıkıntıla-
rı yaşıyorsam yerli halk kim bilir ne sıkıntılar yaşıyordur” 

diye düşünür ve o gün kendi kendine 
“imkânlarım elverir, allah nasip eder-
se divriği’ye bir hastane yaptıracağım,” 
der. bu hayalini de 2009 yılında gerçeğe 
dönüştürmeye karar verir. bugün sağlık 
bakanlığı’na devredilen ve halka hiz-
met vermeye başlayan hastane, sadık 
özgür’ün gerçeğe dönüşmüş hayallerin-
den biri, belki de en güzelidir.

çoCuK poliKliniğinDen 
Diyet bölümüne KaDar 
Her şey DüşünülDü
sağlık bakanlığı divriği sadık özgür 

devlet hastanesi’nde, poliklinikler, mo-
nitörlü gözlem odası, hasta müşahede 
odası, laboratuvar, biyokimya, mikrobi-
yoloji, diş polikliniği, diyet bölümü, ka-
dın doğum polikliniği, diyaliz bölümü, 
bir hcv+, bir hbv+ ve bir acil müdahale 
odası, üç ameliyathane, hasta ayılma ve 
hasta hazırlık odaları, genel yoğun ba-
kım odası, pediatrik yoğun bakım odası, 
iki doğumhane ve sterilizasyon bölümü 
bulunuyor. bu bölümlerin yanı sıra has-
tanede genel mutfak, yemekhane, kafe-
terya, konferans salonu, çamaşırhane 
ve hükümlü odası da yer alıyor.

Divriği SaDık ÖzgÜr  
Devlet HaStaneSi
Hastane Yeri: sivas ili, divriği ilçesi, 
Kale mahallesi
İnşaat Arazisi: 21 dönüm
Yatak kapasitesi: 96
Lojman: 12 daire
Toplam maliyet tutarı: 30 milyon tl
Hizmete giriş yılı: 2012

Sadık Özgür, hastane ziyaretinde hastalar ile sohbet etti.

kenan kızıltan, Sadık Özgür’e hastane hakkında bilgi veriyor.
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Kale endüstri holding 
yönetim Kurulu başKan 

yardımcısı Kenan Kızıltan, 
Kale Kilit’te bundan tam 42 
yıl önce başlayan çalışma 
öyKüsünü paylaştı bizimle. 

Kale Kilit Kurucusu ve Kale 
endüstri holding onursal 

başKanı sadıK özgür’ün 
memleKetlisidir Kızıltan… 

öyle bir çalışır, öyle bir 
güven Kazanır Ki, aynı 

toprağın insanı olmanın 
çoK ötesinde; başarı, azim, 

çalışKanlıK ve güvenle 
taçlanmış bir Kariyer 

yaratır Kendine…

1946 yılınDa sivas’ın divriği kazasında doğar Kenan Kızıltan. 
ilk ve orta öğrenimini divriği’de tamamladıktan sonra istanbul 
Kadıköy ticaret meslek lisesi’ni bitirir ve ardından istanbul ik-
tisadi idari ilimler akademisi’nde yüksek öğrenimini tamamlar. 
1970 yılında Kale Kilit’te personel servisinde işe başlamasının 
üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra muhasebe servisinde 
görev alır. bu bölümde çalışırken sadık bey’in genel işlerini de 
takip eder. 1978’de askere gitmesiyle, Kale Kilit’teki çalışmasına 
zaruri bir ara verir. askerden döndüğünde ise artık satış mü-
dürüdür… Kariyer basamaklarını emin adımlarla, çalışkanlığı, 
zekâsı ve güvenilirliği sayesinde çıkan Kızıltan; özel hayatında 
da aynı başarıyı sürdürür; iki çocuk sahibi olur…
hem sadık özgür’ün hayatına birebir tanıklık etmiş bir yol arka-
daşı olarak hem de Kale Kilit’ten Kale endüstri holding’e uzanan 
başarı yolculuğunda ter dökmüş bir şirket çalışanı olarak; Kenan 
Kızıltan’dan Kale’deki çalışma öyküsünü dinledik bu sayımızda. 
anlattıkları, Kale endüstri holding’in küçük bir atölyeden dün-
yanın dev şirketlerinden birine nasıl dönüştüğüne dair bilgiler ve 
şirketin sosyal sorumluluk anlayışı hakkında da ipuçları verdi.

Kale Kilit’le tanışma öykünüzü paylaşır mısınız?
üniversite üçüncü sınıf öğrencisiyken, sadık bey’le köyümüzün 
derneğinin başkanı olması vasıtasıyla tanıştım. benim amca-
mın oğlu da sadık bey’in başkanı olduğu dernekte görevliydi. 
derneğin genel kuruluna gittim, sadık bey’i de ilk kez orada 
gördüm.  akrabamdan sadık bey’e elemana ihtiyacı olup olma-
dığını sormasını istedim. hâlbuki ben o dönemde beyazıt’ta be-
yaz saray’da bir avukatın muhasebesini tutuyor ve diğer işlerini 
yürütüyordum. birkaç ay sonra amcamın oğlu elemana ihtiyaç 
duyulduğunu haber verdi; gittim, görüştüm. muhasebe müdürü 
beni imtihan etti ve aynı gün işe başladım. o günden bugüne 
kadar da gayet istikrarlı bir şekilde çalışmayı sürdürdüm.

42 yıllık Kale geçmişinizi gözden geçirdiğinizde değerli buldu-
ğunuz görevler neler oldu?
askere gittiğim döneme kadar sadık bey’le yakın olarak çalış-
mıştım. bu dönemde sadık bey’in verdiği vekâletname, bana ye-
minli mali müşavirlik belgesi aldırmıştı. bu vekâletname ile tüm 
işinin yönetimini bana devretmişti. genel bir vekâletnameydi, 
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bunun içinde malını mülkünü satmak, adına alım yapmak, 
bankadan para çekmek gibi son derece önemli izinler vardı. 
Kale Kilit’e geldiğimde 24, o vekâletnameyi aldığımda 28 ya-
şımdaydım. ben sadık bey’i bizzat tanımazdım ama o beni, 
ailemi tanırdı. ailemle olan tanışıklığı, bildikleri, bana olan gü-
venini perçinlemişti.

Kale Kilit’e baktığımızda sıfırdan var edilmiş bir varlık görü-
yoruz. Sizin de üniversite eğitiminiz bittikten sonra kariye-
rinizin tamamı burada geçmiş. İnsanların sizi örnek aldığı, 
ileride sizin konumlarınıza gelmek isteyeceklerini düşün-
düğünüzde, gelecek nesillere nasıl bir Kale Kilit bıraktığınızı 
söyleyebilirsiniz?
ben Kale Kilit’e başladığımda 160 kişiydik, şu an 1600’ün üze-
rindeyiz. ben askerden gelene kadar sadık bey üretimle her 
gün tek tek ilgileniyordu. sabahları pazarlamacı arkadaşları 
tek tek çağırır; kimde ne kadar alacak, ne sipariş var listesini 
çıkarırdı. ben de o zaman cari hesap defterini tutuyordum, tek 
tek bütün müşterileri de tanıyordum. asker dönüşü müşterile-
re bu yakınlığımdan dolayı beni satış müdürü yaptı. askerden 
dönmeden de yüzde 1 hissedar yapmıştı beni. askerdeyken, 
dönemin de getirdiği doğal bir sonuç olarak, sendikal bazı ge-
lişmeler olmuştu. askerlik süresince hafta sonları çalışıyor-
dum, maaşım ise tam yatıyordu. bir de askerde asteğmen ma-
aşı alıyordum. ticarete geçtikten sonra da müşteri ziyaretleri 
için türkiye’nin pek çok noktasına gittim. sadık bey ile birlikte 
işleri yürütüyorduk. oğlu sedat bey’in şirkete dâhil olmasıyla 
işleri bugünlere kadar getirdik. Kale Kilit’in büyümesinin altın-
da, sadık bey’in ve bizlerin piyasayı çok iyi tanıması yatıyordu. 
rakipler ne yapıyor, nasıl mal satıyorlar bunları hep takip et-
tik. alacaklarımızı çok iyi takip ettik, bir kuruşumuzu batırma-
dık. Kale Kilit, müşterisiyle bir aile oldu; ‘iş ortakları’ demeyiz 
biz ‘aile üyelerimiz’ deriz.

Sadık Özgür sosyal sorumluluk kapsamında eğitime büyük 
destekler verdi. Siz de hemen yanında olan biri olarak, bu 
desteklerin öyküsünü bizimle paylaşır mısınız?
haklısınız, sadık bey’in yaptıklarını sosyal sorumluluk çerçe-
vesinde değerlendirdiğimizde eğitime çok büyük önem ver-
diğini görüyoruz. 1976 yılında, istanbul’da tanıdığı bir ilkokul 
öğretmeniyle birlikte beni divriği’de kendi doğduğu köy ve 
civarındaki köylerde yaşayan zeki, çalışkan çocukların tespiti 
için sivas’a gönderdi. oradan kızlı-erkekli 20’ye yakın öğren-
ciyi seçip istanbul’a getirdik. Kızları erenköy Kız lisesi’nde, er-
kekleri behçet Kemal çağlar lisesi’nde yatılı olarak okutmaya 
çalıştık. çocukların bir kısmı okuyup meslek sahibi oldu, bir 
kısmı da yaşları küçük olduğu için annelerinden-babalarından 
uzakta istanbul’a intibak etmekte zorlandılar, köye geri dön-
düler. sadık bey’in eğitim alanındaki çalışmaları bununla 

başladı.  1976’dan sonra sadık bey divriği’deki belediyeye köy 
yollarının yapımı için katkıda bulundu. daha sonra gelen talep 
üzerine divriği’de ilkokul yaptırdı. yeni gelişmekte olan mahal-
lelerde okul yoktu, tabii anadolu’da kış koşulları zor, çocuklar 
okula ulaşmak için saatlerce yürümek zorunda kalıyordu. bu 
semtlerde de okullar yaptırdı. bir ilkokul, bir ortaokul derken 
yatılı okul için öğrenci yurdu yapılmasına da büyük katkıda 
bulundu. divriği’ye ticaret meslek lisesi yaptırdı. cumhuriyet 
üniversitesi’ne bağlı divriği maden yüksek okulu binasının 
yapımında komisyon başkanıydı, buraya da büyük destekte 
bulundu. sadık bey belediye için bir ambulans, bir çöp arabası, 
öğrenci servisi için iki minibüs aldı. divriği’ye yardımlarını hep 
devam ettirdi.

Son olarak Sadık Özgür’ün hayatını anlatan kitaptan bahset-
mek isteriz. Tarihin bir tanığı olarak siz de bu kitaba büyük 
emek verdiniz.
sadık bey hiçbir eğitim almadan, hiçbir sermayesi olmadan, 
arkasında ana-baba desteği bulunmadan ekonominin en zor 
olduğu dönemde iş yaşamına atılıp başarılı olan ender sanayi-
cilerden biri. dolayısıyla sadık bey’in hayatının belgesel olması 
gerektiği oğulları, kızları ve bizim tarafımızdan dile getirilmiş-
tir. bakıyorsunuz etrafınızda sadık bey kadar büyük sanayi-
ci olmayıp, kitabı olan pek çok kişi var. neden sadık bey’in 
hayatından yeni yetişecek nesiller faydalanmasın, bu hayat 
hikâyesi ölümsüzleştirilmesin diyerek yola çıktık. Konuyla il-
gili ihtisas, tecrübe sahibi kişilerle görüşüp rıdvan akar’ın uy-
gun olacağını düşündük ve birlikte yola çıktık. hepimiz onun 
hayat hikâyesinin belgesel olması gerektiğine inanıyorduk; 
çünkü çobanlıktan gelip, bir kuruş sermayesiz, istanbul’da 
han köşelerinde kalıp hastalanacaksınız, daha sonra tedavi 
olup, fabrika köşelerinde çalışıp işi öğreneceksiniz ve böyle bir 
mesleğe atılıp başarılı olacaksınız. bu çok kolay bir iş değil. 
bugün insanlar paralarıyla yatırım yapıp batıyorlar. yaptıkları 
da çok önemli bizim için. hayatını bir kitap olarak kaleme al-
maya karar verdik ve yaptıkları gelecek nesillere de ışık tutsun 
istedik.

sadıK bey bir gün beni aradı, ‘Kenan bey 
gazeteleri gördünüz mü? çoban ayşe 
diye bir Kız üniversiteyi Kazanmış ama 
ailesinin oKutmaya durumu yoKmuş, 
oKutamayacaKlarmış. bunu bir araştırıp bulur 
musun?’ dedi. eğitim hayatı boyunca desteK 
verdiK. daha sonra Kızımız ailesiyle birliKte 
sadıK bey’i anKara’da, bir baKraç yoğurtla 
ziyaret etmiş. her yıl gelir, ziyaret eder. 

KENAN KIZILTAN



bilinDiği gibi Kale endüstri holding’in 
bireysel ve profesyonel müşterilerine farklı 
bir deneyim sunan iki farklı Kale güvenlik 
merkezi geçtiğimiz aylarda faaliyete geçti. 
dört farklı deneyim odası ile kısa sürede 
ziyaretçilerinin beğenisini toplayan yeni 
showroom’lar, aynı zamanda misafirleri-
nin güvenlik ihtiyaçlarına göre çözümler 
üretmeyi de hedefliyor.
peki, özgün tasarımı ve farklı deneyim oda-
ları ile dikkatleri üzerine çeken Kale güven-
lik merkezi’nde müşterileri nasıl tecrübeler 
bekliyor? Kale güvenlik merkezi ziyaretçi-
lerine uygun çözümleri nasıl üretiyor? işte 
bu soruların cevaplarını ve ziyaretçilerin 

gözünden deneyimledikleri tecrübeleri 
sizlere aktarmak için bu sayımız için  Kale 
güvenlik merkezi etiler showroom’un yo-
lunu tuttuk ve gün içerisinde showroom’a 
ihtiyaçlarını karşılamak için gelen bireysel 
müşterilerimizden biriyle ziyareti boyunca 
kendi gözünden yaşadıklarını sizler için 
not aldık. 
güvenlik merkezi’ni ziyarete gelen müşte-
riler, ihtiyaçlarını Kale güvenlik merkezi 
satış temsilcisine aktardıktan sonra satın 
almayı düşündükleri ürünlerin daha doğru 
tespit edilebilmesi için interaktif bir anket 
dolduruyorlar. bireysel veya profesyonel 
müşterilerin bu ankete verdiği cevapların 
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BİLİndİğİ gİBİ 
KALe endüSTrİ 

HoLdİng’İn BİreYSeL 
ve profeSYoneL 

müşTerİLerİne fArKLı 
Bİr deneYİm SunAn 

İKİ fArKLı KALe 
güvenLİK merKezİ 

geçTİğİmİz AYLArdA 
fAALİYeTe geçTİ. 

dÖrT fArKLı deneYİm 
odASı İLe KıSA Sürede 

zİYAreTçİLerİnİn 
BeğenİSİnİ TopLAYAn 
Yenİ SHowroom’LAr, 

AYnı zAmAndA 
mİSAfİrLerİnİn 

güvenLİK 
İHTİYAçLArınA gÖre 

çÖzümLer üreTmeYİ de 
HedefLİYor.

TÜm DETAylARIylA 
kAlE GÜVENlİk mERkEzİ’NDE 

bIR GUN...

MİSAFİRLERİMİZİN GÖZÜNDEN

ziyaretÇiler, gÜvenlikleri iÇin gerekli 
iHtiyaÇlarını kenDilerine uygulanan anketin 

Sonucuna gÖre belirleyebiliyor.



anahtar takılı olsa dahi diğer taraf-
tan anahtar ile açılabilme özelliği 
aktif olacak. böylelikle çocukları 
kendi odalarında silindir üzerinde 
anahtar unutsalar dahi kapı acil 
durumlarda güvenli bir şekilde 
açılabilecek.
‘’işyerinizde değerli eşya bulun-
duruyor musunuz?’’ sorusuna ise 
‘’evet’’ cevabı veren mesut bey’e 
Kale marka elektronik dijital kasa-
lar önerildi. böylelikle motorlu ve 
hafızalı özelliğe sahip olan yeni ka-
sası ile işyerindeki değerli eşyala-

rını kolayca muhafaza edebilecek.
anket sonuçlarının ardından me-
sut bey ve satış temsilcimiz deniz 
hanım, Kale güvenlik merkezi’nde 
mesut bey’ in tercih ettiği ürünle-
ri yakından incelemeye koyuldu-
lar. böylelikle uygulanan anketin 
ardından, Kale güvenlik merkezi 
misafirleri almayı düşündükleri 
ürünleri yakından inceleme fırsatı 
da bulabiliyorlar. müşteriler hem 
ihtiyaçlarını hem de almayı dü-
şündükleri ürünlerin özelliklerini 
öğrenerek, çok daha bilinçli tercih-
lerde bulunabiliyorlar. neredeyse 
her ürünün çalışma mekanizması 
showroom’da yakından incelene-
bilirken, isteyen ziyaretçiler kapı 
konfigüratörü gibi interaktif bö-
lümlerde diledikleri ürünleri bir 
araya getirerek kendilerine özel 
hazırladıkları kapıların nasıl görü-
neceğini önceden gözlemleyebili-
yorlar.
mesut bey anketin ardından in-
celediği ürünlerden istediklerini 
tercih etti. böylelikle tercih ettiği 
ürünlerin çalışma prensiplerini de 
henüz ürünleri almadan çoktan 
öğrenmiş oldu. mesut bey’in ihti-
yacı olan ürünleri incelemesinin 
ardından Kale güvenlik merkezi 
hakkındaki düşüncelerini kendisi-
ne sorduk:neticesinde ankette müşteri profili analiz 

ediliyor ve müşterilerin ihtiyacı olan en 
uygun Kale güvenlik ürünleri listeleni-
yor. üstelik ziyaretçiler güvenlik ihtiyaç-
larını daha sonra gidermek isterlerse bu 
anketin sonucunu yanlarına alarak başka 
bir zamanda detaylıca inceleyebiliyorlar.
ziyaret sırasında anket doldurmak elbet-
te zorunlu değil, dileyen müşteriler çeşitli 
deneyim odalarında ürünleri inceleyebili-
yorlar ve ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. 
tam bu noktada Kale güvenlik merkezi’ 
ni ziyareti sırasında tanıştığımız mesut 
bey de bizleri kırmadı ve adım adım bu 
anketin uygulanmasını, ardından da so-
nuçlarını kendisiyle birlikte gözlemleme 
fırsatını elde ettik.
mesut bey, bireysel ihtiyaçlarını gidermek 
adına showroom’u gezerken öncelikli 
olarak Kale endüstri holding’in tarihinin 
anlatıldığı dokunmatik ekranlı bölümde 
biraz vakit geçirmeyi tercih etti. ardından 

satış temsilcimiz deniz hanım ile anketi-
mizi doldurmaya başladı. anketin ardın-
dan, mesut bey’in vermiş olduğu cevap-
lara göre sistemin kendisine önerdiği en 
uygun çözüm önerilerinin bazılarından 
bahsetmek istersek:
‘’evinize girmek için kaç kapı açmanız 
gerekiyor?’’ sorusuna aldığımız cevaptan 
sonra sistemimiz ziyaretçimize ‘Kale X10 

akıllı Kilit sistemi’ ve 100 db sese sahip, 
sabotaja karşı korumalı ‘Kale X10 alarm 
sistemi’ni önerdi.
‘’evinizde çocuk yaşıyor mu?’’ sorusuna 
aldığımız cevap ‘’evet’’ oldu. mehmet 
bey’in çocuklarının güvenliği için anket 
sonucunda kendisine ‘’Kale gs silin-
dir’’ tavsiye edildi. bu silindir sayesinde 
acil durumlarda silindirin bir tarafında 
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Merhaba, bize kısaca kendinizi 
tanıtır mısınız? 
İsmim Mesut Fırat. 1981 yılında doğ-
dum. Özel bir firmada yönetici olarak 
çalışıyorum. Evli ve iki çocuk babasıyım. 

Mesut Bey, bugün Kale Güven-
lik Merkezi’ni sizinle beraber 
deneyimledik... Kale Güvenlik 
Merkezi müşterisi olarak kişisel 
gözlemleriniz nelerdir? 
Burada daha önce yapılmamış bir şey 
yapmışlar. İnsanların güvenliğe verdiği 
önemi idrak etmesi açısından önemli bir 
tecrübe yaşıyorsunuz. Ülkemizde güvenlik 
sorunu, bildiğiniz gibi, hat safhada. Bunu 
ileriye yönelik bir çözüm olarak sunmuş-

lar. Kişisel fikrim herkesin burada kendisiyle ilgili bir şeyler bulabileceği 
yönünde. 

Peki, yararlı bir deneyim oldu mu bu ziyaret sizin için?
İhtiyaçlarımız doğrultusunda bir şey oldu. En başta doldurduğum 
anketteki sorular gayet geniş kapsamlıydı. Evdeki yardımcılardan 
tutun, çocuğunuzun evde bakıcıyla baş başa olduğu zaman süresi-
ne kadar güvenlik önlemleriyle ilgili her şey sunuluyor. Kendi haya-
tımıza adapte edersek, burada gerçekten ihtiyacımız olan ürünleri 
kolaylıkla bulabiliriz. Bu durumu da oldukça yararlı bir deneyim 
olarak görebiliriz.

kale gÜvenlik Merkezi 
bireySel MÜŞteriMiz 

MeSut Fırat

kale gÜvenlik Merkezi ziyaretÇileri, 
alMayı DÜŞÜnDÜkleri ÜrÜnlerin ÇeŞitli 

akSeSuarlarını kenDi beğenilerine 
gÖre DeğiŞtirebiliyor. ayrıca ortaya 

Çıkan Sonucu ÜretiM aŞaMaSınDan Önce 
inceleMe FırSatı Da bulabiliyorlar.

Müşteri temsilcimiz Deniz Hanım Showroom’u ziyarete gelen ko-
nukların memnuniyetleri hakkındaki görüşlerini şöyle vurguluyor:
‘‘Görsel olarak Türkiye’de bir ilkin gerçekleştirildiği showroom’umuz mi-
safirlerimizin oldukça ilgisini çekiyor. Görselliği çok ilgi çekiyor.  Daha 
sonra içeride gördükleri servis, sunum, ilgi ve alaka, ürün konseptinin ge-
nişliği, tahmin ettiklerinden çok daha fazla ürün oluşu ve başka yerde gö-
remeyecekleri bu kadar çok güvenlik ürününün burada toplanmış oluşu 
misafirlerimizi oldukça memnun ediyor. Örneğin müşteri başta sadece 
kapı ihtiyacı için geliyorsa kasa gibi, kilit gibi başka bir ihtiyacının varlığını 
da hatırlayıp, bu konuda da bilgi almak istiyor. Showroom özellikle görsel 
olarak müşterilerimize çok yardımcı oluyor, yapmış olduğumuz konfi-
gürasyonlarda müşteri kendi istediği kapıyı ve kapısında ne göreceğini 
önceden tespit edip ardından rahat bir şekilde ayrılıyor. ’’
ziyaretçilerin kimi zaman merak ederek, kimi zaman bilinçli olarak gel-
diklerini belirten müşteri temsilcilerimiz sözlerine şöyle devam ediyorlar: 
‘‘ İlk açıldığımızda merak ettikleri için gelen çok insan oldu. Burası insan-
lara farklı bir deneyim yaşattığı için yoldan geçen insanlar bile merak 

ediyordu acaba içeride ne var diye. İçeri girdikten sonra zaten keyifle 
ürünleri incelemeye başlıyorlar. Dediğimiz gibi, sadece yoldan geçerken 
tesadüfen görüp gelen, iki dakika uğramak için içeri girdikten sonra da-
kikalarca Kale Endüstri Holding’in tarihini inceleyen müşterilerimiz bile 
oluyor haylice.’’
Showroom’da müşteri deneyimi sırasında nelere dikkat edildiğini sordu-
ğumuzda ise her şeyin planlı ilerlediğini görüyoruz: ‘‘Öncelikle müşteri-
mizin ihtiyaçlarını tespit etmek istiyoruz. Bu yüzden önce misafirlerimize 
anketimizi yapıyoruz, bu doğrultuda kendilerine önerilerde bulunuyoruz. 
Müşterilerimize kendi bütçelerine ve evlerinin konumuna göre ihtiyaçları 
olan ürünleri sunuyoruz. Ardından anket sonuçlarını müşterimize ileti-
yoruz, o an alım yapmasa bile daha sonra düşünerek bir değerlendirme 
yapma şansları doğuyor böylece. Anketten çıkan sonuçlara göre kon-
figürasyon yapıldığında ise müşterilerimiz kendi tercihleri doğrultusun-
da ürünlerde oynamalar yapabiliyorlar. Örneğinin ürünün rengini bile 
değiştirebiliyorlar. Böylelikle müşterilerimizi yormamak, sıkmamak adına 
beklentileri ve ihtiyaçları harmanlayıp buna göre hizmet veriyoruz.’’

MÜŞteri teMSilcileriMizin gÖzÜnDen…
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ların bizi oldukça motive ettiğini söyleye-
biliriz. ulusal mimari yarışmalar maddi 
ödülden çok tasarım becerimizi göste-
rebildiğimiz mecralar. mimari anlamda 
tasarım üzerine rakiplerinizle karşılaştı-
ğınız bir alan. bu yüzden orada kazandı-
ğınız başarının inanılmaz bir manevi tat-
mini var. dönüm noktası olarak garanti 
bankası projesinin alınmasını söyleyebi-
lirim. ‘ı-am istanbul’un da kurulması bu 
projenin alınmasıyla bağlantılı. garanti 
bankası projesi bizim için güçlü bir refe-
rans oldu. ‘ı-am istanbul’un perakende-
deki bütün deneyimini yansıtabildiği, gö-
rünür bir marka da olduğu için sokakta 
oldukça görünür ve bilinir hale gelen bir 
projeydi.

Kale Kilit’le tanışmanız nasıl gerçek-
leşti?
önce bir telefon aldık, ardından sedat 
bey bizi ofisimizde ziyaret etti ve bir 
“showroom” yapmak istediğini söyledi. 
biz de bunu nasıl yapabileceğimizi an-
lattık, perakende yolculuğunda nelere 
dikkat etmemiz gerektiğini, müşteri bek-
lenti ve ihtiyaçlarını, perakendede izle-
memiz gereken metodolojiyi aktardık. 
müşteriyi karşılama, müşterinin beklen-
mesi ve müşteriyle etkileşim anı nasıl ol-
malı, nasıl bir “showroom” tasarlanmalı 
sorularına yanıtlar verdik. devam eden 
görüşmeler sonucunda birkaç gün içinde 
el sıkıştık. sedat bey’in kararlı oluşu ve 
bizim iyi bir anlaşma ortamı yakalamış 
olmamız projenin son anına kadar pozitif 
bir etki yarattı. anlaşmamızın ardından 
hemen çalışmaya başladık ve dört-altı 
hafta gibi bir süreçte konsepti sunduk. 
çok beğenildi, bizim de kesinlikle içimi-
ze çok sinen, özümseyerek yaptığımız bir 
çalışma oldu.

2011 yılı itibarıyla londra, istanbul ve mumbai’de 
üç ofis olarak çalışan ‘ı-am’ associates, deneyim ta-
sarımı üzerine uzmanlaşmış geniş bir aile. ‘ı-am’ as-
sociates istanbul’un açılışı; emre Kuzlu ve ertuğrul 
yurdakul’un, 2006 yılında ingiltere ofisinin kurucula-
rıyla tanışmasıyla gerçekleşiyor. altı yıl boyunca ‘7a’ 
adlı firmaları ile mimari ve iç mimari üzerine hizmet 
veren Kuzlu ve yurdakul, londra’daki ekiple tanıştık-
tan sonra, oluşumun türkiye ve istanbul parçası olarak 
faaliyetlerini sürdürmeye başlıyorlar. 38’i istanbul’da 
olmak üzere 80 kişiden oluşan ekip, marka kimliği üze-
rine danışmanlık ve tasarım hizmeti veriyor; markala-
rın müşterileri ile temas ettikleri fiziksel mekânların 
mimari tasarımını gerçekleştiriyor; kurum çalışanları-
na o markanın değerlerini benimsetmek için çalışma-
lar yürütüyor ve online retail, web uygulamaları, bilgi 

mimarisi ve arayüz tasarımı üzerine dijital tasarım uy-
gulamaları hayata geçiriyor. bu bütüncül çalışmaya da 
“deneyim tasarımı” adını veriyorlar.

emre bey sizi tanımak isteriz. mimarlık yolculuğu-
nuz nasıl başladı?
ankaralıyım ben, bundan altı yıl öncesine kadar 
ankara’da yaşadım. orta doğu teknik üniversitesi mi-
marlık bölümü mezunuyum, yüksek lisansımı yine aynı 
üniversitede mimari tasarım üzerine yaptım. doktoray-
la beraber yavaş yavaş profesyonel hayata girmeye de 
başladım. doktora eğitimi iş hayatımla birlikte yürüme-
yince, eğitimi bıraktım. öğrencilik yıllarımdan beri er-
tuğrul yurdakul’la birlikte yarışmalara girerdik, okulda 
projeleri de birlikte yapardık. daha sonra birlikte mi-
marlık ofisimizi kurduk. 2007’ye kadar ankara’daydık; 
bina ve yarışma projeleriyle uğraştık. istanbul’da büyük 
bir spa ve detoks projesi alınca istanbul’a gelmeye ka-
rar verdik ve ofisimizi istanbul galata’ya taşıdık.  ge-
çen sürede londralı ortaklarımızla tanıştık. yaptığımız 
işlerin paralelliği, hayat görüşümüzün yakın olması bu 
ortaklığı kurmamızda etken oldu ve ‘ı-am istanbul’u 
oluşturduk. ‘ı-am londra’ zaten var olan bir kuruluştu, 
biz 2007’de istanbul ayağını kurduk. o gün bu gündür 
bu yapıyla ilerliyor, farklı alanlarda farklı projeler yü-
rütüyoruz. 

pek çok ödülün sahibi olduğunuzu biliyoruz, yarış-
malarda elde ettiğiniz başarılar size ne hissettiriyor? 
Kariyerinizde ‘dönüm noktası’ olarak adlandırabile-
ceğiniz proje hangisidir? 
aslında spesifik bir şeyden söz edemeyiz ama yarışma-

ŞEHRİN ANAHTARI
EMRE KUZLU

ZİYARETçİDE 
keşfetme İsteğİ uyandıracak 
bİR DENEYİM ALANI YARATTIK”

Kale güvenliK merKezi’nin tasarımını 
gerçeKleştiren ‘ı-am’ assocıates 

istanbul’un Kurucu mimarlarından 
emre Kuzlu ile dergimizin ‘şehrin 
anahtarı’ bölümü için bir araya 

geldiK ve Kişisel mimarlıK yolculuğu 
ile gezen herKesin büyüK bir beğeniyle 

bahsettiği Kale güvenliK merKezi’nin 
oluşum hiKâyesini Kendisinden 

dinlediK…

“müşterilere KorKuyu 
değil, pozitif güven 
duygusunu aşılamayı 
hedeflediK.”

“
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ŞEHRİN ANAHTARI
EMRE KUZLU

Konsepti hazırlarken aklınızda neler vardı? Hangi adım-
ları takip ettiniz?
Kale markasına baktığınızda türkiye’nin en güçlü, en bili-
nen markalarından biri olduğunu görüyorsunuz. piyasanın 
yüzde 95’ine hâkim. böyle olunca sadece ürünleri ya da 
markayı insanlara anlatmak gibi bir çıkış noktamız olmadı. 
Kale markasını biraz başka bir mecradan, başka bir ifadeyle 
anlatmayı tercih ettik. baktığınızda Kale endüstri holding, 
mantığa hitap eden, hayatı kolaylaştıran, güvenlik gibi çok 
temel bir ihtiyaca cevap veren bir şirket. bizim yaratmak 
istediğimiz fark, markanın o güne kadar yapılmamış olan 
yenilikçilik anlayışına vurgu yapmak ve ürünü mantık 
çerçevesinde tercih etmenin yanı sıra müşteride duygusal 
etkileşim de sağlamak oldu. müşteri zaten mantık çerçeve-
sinde bu ürünü tercih ediyordu ama biz “showroom”larla 
müşterilerde duygu uyandırmayı da hedefledik. güvenlik 
biraz da korkuyu çağrıştıran bir ifadedir. biz korkudan ziya-
de tamamen pozitif bir güven duygusu aşılamaya, ürünün 
sunacağı hayat biçimini ön plana çıkarmaya çalıştık. bu 
bahsettiğim duygusal ve fonksiyonel etkiyi ön plana çıkar-
manın yanı sıra yenilikçilik vurgusu ile Kale’nin teknolo-
jik üstünlüğü de oldukça ön plana çıktı. bir de fonksiyonel 
açıdan insanlara bu kadar seçeneğin içinde bir ürün tercih 
ederken, kendi hayatlarında bunu nasıl deneyimleyecek-
lerini yaşatmayı da başarmak istedik.  buradaki kurgu da; 
orta alan duygular, sol ve sağ cepheler ürün kategorizasyo-
nu ve mantıklı seçimler üzerineydi.

projeyi gerçekleştirirken en çok keyif aldığınız nokta 
hangisiydi?
projenin bu şekilde iyi yürümesini sağlayan unsur bizim 
tam destek görerek ve özgür bırakılarak çalışmamız; yaptı-
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enStalaSyonvari MekÂn taSarıMı
“proje yaratım sürecinde ingiliz sanatçı antony gormley’nin 
White cube gallery’de sergilenen “breathing room ııı” isimli 
eserinden ilham aldık. eserin parçalara bölünmüş dev bir labirent 
gibi konumlandırılmasından yola çıkarak biz de genel mekân 
kurgusunda buna odaklanıp standart bir “showroom”dan öte 
ziyaretçide keşfetme isteği uyandıracak bir deneyim alanı yarattık. 
yarattığımız labirent etkisi sayesinde keşfe açık ve sürprizler 
barındıran bir müşteri yolculuğu kurgusu oluşturduk. sürpriz 
mekân etkisi yaratan dijital uygulamalar kullandık. bu etkiyi 
desteklemek için yarı şeffaf cam yüzeylerden oluşan mekânı 
bölücü öğeler kullandık. bu yüzeylerdeki şeffaflık mekânın 
tektonik algısını korumamıza yardımcı oldu. böylece mekânın 
çeperleri orta alandaki labirent deneyimini sarmalayan sade bir 
zarf görevi gördü.”

ğımız sıra dışı önerilerin kabul edilmesi 
ve beğenilmesi oldu. bu beni inanılmaz 
derecede motive eden bir şey oldu. 
müşteriyle bu denli pozitif iletişim kur-
mak çoğu zaman zordur. sedat bey, “is-
tediğinizi yapın” demese de fikirlerimize 
çok değer verdi. ikinci başarı ve keyif 
kaynağı yapılmamışı yapmak, sıra dışı 
olmaktı. birçok projede bunu yapamı-
yorsunuz. bu kadar fonksiyonel bir ürün 
skalası olan bir marka için böyle bir 
mekân yaratabiliyor olmak aslında çok 
büyük bir fırsat. buna en fazla olanak 
veren şeylerden biri buranın çok fazla 
satış odaklı olmamasıydı. mekânın, Kale 
dünyasını ve kimliğini yansıtabileceği 
bir yer olarak tasarlanması da o özgür-
lük alanını oluşturdu. bununla birlikte 
özellikle orta alanda yarattığımız derin-
sellik, başka tasarımlarda çok rastlaya-
madığımız bir özellikti ve bu da bende 
önemli ölçüde tatmin yarattı. 

projeyle Dünya mimarlık Festivali’ne 
katıldınız…
henüz çok yeni, zaten başvuruları da 
daha yeni bitti. iş planımızda uzun za-
mandır olan bir şeydi. Kale güvenlik 
merkezi ile ödüllere başvurmak isti-
yorduk. Kale projesinin uygulaması 
tamamlandıktan sonra benim ilk söy-
lediğim şey bu projeyle pek çok ödül 
için başvuracağımız olmuştu. bu proje 
basında yoğun şekilde yer aldı. de-
signdeco, designhome’da yayınlandı. 
türkiye’de girmediği tasarım dergisi 
kalmadı. dünya mimarlık festivali’ne 
başvurduktan sonra “display” katego-
risine girdi. ekim başında dünyanın en 
prestijli 8-10 mimarının dâhil olduğu 
bir jüri tarafından değerlendirilecek. 
display’de türkiye’de bizden başka 
kimse yok.

DÖrt Farklı oDaDa 
gÜvenlik DeneyiMi
“Kale güvenlik merkezi’nde çeşitli konseptlere 
göre tasarlanmış dört deneyim odası tarifledik. 
hi-tech ev, Klasik ev, otel ve ofis konseptli 
deneyim odalarından oluşan alanlarda 
tüketiciler kilitten kapıya, elektronik geçiş 
kontrol sistemlerinden kasaya, kapı ve 
pencere sistemlerine kadar tüm ürünleri 
deneyimleyebiliyor. her bir odada farklı renk, 
koku ve müzik uygulaması kurguladık. bu 
konsept odalarda farklı ihtiyaçlara göre güvenlik 
çözümleri deneyimlenebiliyor. mekânda ürün 
sergileme anlayışını “see and select” prensibine 
dayandırdık. dört farklı deneyim odasında yer 
alan ürünlerin detaylarını sağ ve sol duvarlarda 
ürün gruplarına göre kategorize edilmiş 
alanlarda sergilemeyi seçtik, dijital uygulamalardan faydalandık. mekânda 
Kale Kilit marka yolculuğunun anlatıldığı interaktif ekranın yanı sıra “Kendi 
Kapını yarat” ekranıyla müşterilere farklı bir deneyim sunuluyor. ayrıca, 
“showroom”un kullanım amacının, ürün sergileme özelliğinin ötesinde 
markanın sergi, seminer, etkinlik gibi fonksiyonları için de kullanılabilir 
olmasını sağlayarak mekânı sosyal bir buluşma noktasına dönüştürdük, yeni 
bir anlam kattık.”

projenin bu şeKilde iyi yürümesini sağlayan unsur bizim 
tam desteK görereK ve özgür bıraKılaraK çalışmamız. 
müşteriyle bu denli pozitif iletişim KurmaK çoğu 
zaman zordur. sedat bey, ‘istediğinizi yapın’ demese de 
fiKirlerimize çoK değer verdi.”“



kÜlTÜR SANAT
HAREM SERGİSİ

sergiDe birbirinDen Değerli 
eserler yer alıyor
KAHve İçen genç HAnım grAvürü
jean-baptiste le prince’in, 18’inci yüzyıla ait olan, 
harem’de günlük yaşam konulu resimlerinden birini 
de sergide ziyaret edebilirsiniz. resimde, çubuk içen 
genç hanıma, bir cariye kahve sunuyor. genç hanı-
mın ve kahve sunan cariyenin kıyafeti, genç hanımın 
incilerle ve bir gülle süslü saç tuvaleti, çubuğu, kahve 
ibriği gerçekçi bir biçimde betimlenmiş haliyle adeta 
canlı gibi duruyor.

murASSA SATrAnç TAKımı
satranç takımı, ajur ve 
firuzekârî tekniğiyle yapılmış 
çeşitli motiflerle bezenmiş. tepelerin-
de altın yuvalı kabaşon yakut veya firuze taş-
lar bulunuyor. taşlardan dokuzunun tepesi yakutlu, 
altısı ise firuzeli. satranç takımlarının 16’ncı yüzyıl-
dan günümüze ulaşabilmiş küçük, zarif parçalarının 
birbirine benzeyenleriyle bir yarım set oluşturulmuş.

KAfeSLİ LAndon
osmanlı’da 18’inci yüzyıl sonu – 19’uncu yüzyıl ba-
şına ait olan arabanın üst kısmı oyma ve kabartmalı 
dikdörtgen ahşap bir oda şeklinde düzenlenmiş. yeşil 
renk ve yaldız boyalı olan arabanın pencereleri ah-
şap kafesli, iç kısmı ise bordo renkli kadife kumaşlar-
la kaplı. araçta kullanılmış olan mühr-ü süleyman 
motifi de türk islam sanatında iktidar, saltanat ve 
devamlılık, manevi güç ve yol göstericilik olarak açık-
lanıyor.

TÖren KAfTAnı
sergide dikkat çeken eserlerden biri de padişahların 
tören esnasında giydikleri tören kaftanı. 17’nci yüz-
yıla ait olan kaftan, ipekli ve pamuklu dokumadan 
yapılmış. osmanlı sanatının karakteristik motiflerin-
den ‘benek’ ve ‘pelenk’ motifiyle bezeli olan kaftan-
daki motifler, saltanat ve güç sembolü olarak yorum-
lanmış. 

mİSAFİRlERİNİ bEklİyOR 
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Harem
TopKApı SArAYı müzeSİ müdürLüğü TArAfındAn HAzırLAnAn ‘pAdİşAHın evİ: 
TopKApı SArAYı HArem-İ HümAYunu SergİSİ’ mİSAfİrLerİnİ BeKLİYor. üLKemİzde 
ve dünYAdA HArem’İn Hİç BİLİnmeYen YÖnLerİnİn gerçeKçİ Bİr Bİçİmde 
AnLATıLmASındAn YoLA çıKıLArAK HAzırLAnAn ‘pAdİşAHın evİ: TopKApı SArAYı 
HArem-İ HümAYunu SergİSİ’, TopKApı SArAYı’nın İKİnCİ AvLuSundA Yer ALAn HAS 
AHırLAr’dA zİYAreTçİLerİne fArKLı Bİr deneYİm SunuYor.

Kaçırmamanızı 
tavsiye eDiyoruz
Harem’in hiç bilinmeyen 
yönleriyle yansıtılmasını 

amaçlayan ‘padişahın 
evi: Topkapı Sarayı 
Harem-i Hümayunu 
Sergisi’; 16’ncı ve 19’ 

uncu yüzyıl aralığında 
kullanılan eşyalar, 

müzik enstrümanları 
ve mücevherler gibi 300 

objeye ev sahipliği yapıyor. 
İlgili yıllara, Harem 

yaşantısını hissederek 
bakmak isterseniz; sergiyi 

Topkapı Sarayı müzesi’ 
nin ikinci avlusunda yer 
alan Has Ahırlar Sergi 
Salonu’nda  15 ekim’e 

kadar ziyaret edebilirsiniz.

zaman yolCuluğuna Davetlisiniz 
sergi, eşsiz bir hiyerarşiyle yönetilen 
harem’in, topkapı sarayı müzesi koleksi-
yonlarında yer alan eserler ve belgeler ara-
cılığıyla anlatılmasını çıkış noktası olarak 
alıyor. dört ana bölümden oluşan serginin 
ilk bölümünde harem mimarisi; minya-
türler, gravürler ve planlar eşliğinde an-
latılırken, ikinci bölümde yine mimarideki 
hiyerarşik düzene uygun olarak harem’in 
koruyucuları ve hizmetlileri olan harem 
ağaları ve cariyeler teşkilatı anlatılıyor. 
üçüncü bölümde has odalıktan hasekiliğe 
ve nihayetinde valide sultanlığa yükselen 
padişah kadınları, kız ve erkek çocukları ile 
kız kardeşlerinden oluşan hanedan üyele-
rinin harem’deki yaşamları, eğitimleri, hi-
yerarşideki yerleri vurgulanıyor. padişahla-
rın ve valide sultanların birbirlerine yazdığı 
mektuplar, entari, kemer, başlık gibi kıya-
fet örnekleri, takılar, murassa kutular ve 
günlük kullanım eşyaları da bu bölümde 
gösterime sunulanlar arasında yerleri-
ni çoktan almışlar. serginin kadınlara ait 
bölümünden sonra doğumlarından tahta 
çıkışlarına kadar şehzadelerin harem’deki 
yaşamlarının anlatıldığı bölüme geçiliyor. 
burada sergilenen eserler arasında şehza-
delere ait kıyafetler, eğitim araçları; sün-
net şenliklerinin, sancağa çıkmalarının 
betimlendiği minyatürlü eserler yer alıyor. 
üçüncü bölüm padişahların harem’den 
tahta çıkışıyla son buluyor. bu bölümün en 
önemli eserleri sorguç, yazı kutusu, askı, 
matara gibi saltanat sembolleri, tören kaf-
tanı ve padişahların tahta çıkışlarında ha-
rem halkına altın saçtıkları rivayet edilen 
altın yol çinileri. sergi, harem’de günlük 
yaşamın, eğlencelerin ve geleneklerin yine 
başyapıtlarla ve görsellerle anlatıldığı dör-
düncü bölümle sona eriyor.



KartaCa, roma, osmanlı… lotus yiyenler Hep oraDayDı

kEŞF-İ ÂlEm
TUNUS
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tunuS; bulunDuğu coğraFi 
konuM itibarıyla tariH 
boyunca FatiHlerin ve 
tÜccarların Dikkatini 
ÇekMiŞtir. 

lotuS ÇiÇeği; 
eFSaneye gÖre 
onu yiyenler 
DoğDukları 
toPraklarDan 
vazgeÇiyorlar.

Kuzey aFriKa’Da bulunan, mistik kum çölleriyle kap-
lı bir ülke tunus… oldukça köklü bir geçmişe sahip olan 
tunus’ta, tarih boyunca bu bölgeden geçmiş farklı uygar-
lıklar, ülke kültürüne zenginlik kazandırırken bazı efsane-
lerin de ortaya çıkmasına neden olmuşlar. bu efsanelerden 
bir tanesi de tunus’un egzotik djerba adası’nda geçen ve 
“lotus yiyenler ülkesi” olarak anılmasına sebep olan, ho-
meros’ un ünlü destanı “odysseia”da yer alan efsanedir…

oDysseia’ nın uyKusu
djerba, günümüzde ‘beşinci iklim adası’ olarak anılmadan, 
bundan binlerce yıl önce bilindik bir kaynakta adından söz 
ettirir. egeli ozan homeros, ünlü destanı “odysseia”da bu 
toprakları “lotus yiyenler ülkesi” olarak anlatır. destanın 
kahramanı ulysses, 10 yıl süren uzun yolculuğunda, gemi-
siyle günün birinde bu kıyılara gelir. su bulmak için yorgun 
ve susuz olan mürettebatından bazılarını kıyıya çıkarır. 
yerliler odysseus’un arkadaşlarına lotus denen bitkiden 
yedirmek isterler. odysseus ise adamlarından gönüllü olan 
üç tanesinin bundan yemesini emreder. adamlar uyuşup 
uyumaya başlayınca odysseus bu bitkiyi yasaklar. fakat 
adamları bir şekilde bu bitkiden yemeye devam ederler ve 
sonunda bu bitki onlara dönüş planlarını, isteklerini yavaş 
yavaş unutturur. mürettebat önüne geçilmez bir istekle hep 
bu adada kalmak istemeye başlar. odysseus bunun üzerine 
uyuşmuş adamlarını zor kullanarak gemilere bindirir, ku-
zeye doğru yola devam eder ve adamları kendilerine gelin-
ceye kadar da onları gemide bağlı tutar. nedeni ise yol arka-
daşlarının sürekli olarak denize atlayıp adaya dönmek için 
yalvarmalarıdır. bu efsanede adı geçen lotus çiçeğinin eski 
mısır, hint ve yunan mitolojisinde de çok önemli sembolik 
bir yeri var. lotus tarih boyunca bereket, doğum, cinsellik, 
saf tutku ve yeniden doğuşun simgesi olarak görülmüş.

berberiCe Konuşan gizemli bir aDa
adanın ana yerleşim yeri farklı bir alana kurulduğu için, 
adalılar geleneksel yaşam biçimlerini günümüzde de-
vam ettirebiliyorlar. ada aynı zamanda tunus´ta berbe-
ri dilinin hâlâ konuşulduğu az sayıda alandan biri olma 
özelliğini de taşıyor.
djerbalı kadınlar, hasır şapkaları ve ‘cellaba’ adını ver-
dikleri kırmızı çizgili beyaz giysileriyle geleneklerini de-
vam ettiriyorlar. iki ya da üç katı geçmeyen oteller or-
yantal detaylara sahip olsalar da modern mimarileri ile 
dikkatleri üzerlerine çekiyorlar. ada evleri de tunus’un 
klasik evlerinden farksız. beyaz cepheli masmavi kapı ve 
pencerelere sahip görüntüleriyle adeta çölün ortasında 
görünen bir serap gibi duruyorlar. djerba adası’na ulaş-
tığınızda “odysseia”da olduğu gibi geri dönmek isteme-
yebilirsiniz. ada efsanede bahsedildiği gibi beyaz kum ile 
kaplı plajları, masmavi denizi ve palmiyeleriyle büyüle-
yici bir güzelliğe sahip. durum böyle olunca, dönüş vakti 
geldiğinde djerba’dan ayrılmak insanlara tarih boyunca 
zor gelmiş ve ada, efsanedeki ününü haklı olarak devam 
ettirmeyi başarmış.

aKDeniz tiCaretinin Kilit noKtası
birçok devlet, Kuzey afrika’nın en önemli ticaret nok-
tası sayılan tunus için karşı karşıya gelmiş ve böylece 
tunus’ta tarih boyunca birçok farklı uygarlık hüküm 
sürmüş. tunus yarımadasında kurulmuş kolonilerden 
Kartaca da bunlardan birisi. roma’ya kafa tutan efsane-
vi komutanı hannibal ile hafızalara kazınan kent-devlet 
Kartaca, m.ö. 814 yılında kurulmuş bir fenike kolonisidir. 
Kartaca, kuzey - güney doğrultusunda uzanan bir burun 
ve körfez üzerine kurulmuş ve konumu itibarıyla da ak-
deniz ticaretinde kilit nokta haline gelmiş. deniz ticareti-
ne çıkan tüm gemiler, sicilya ile tunus sahili arasından, 
yani Kartaca açıklarından geçmek durumunda. bu stra-
tejik konumu yüzünden de tarih boyunca hem antik yu-
nanistan hem de roma imparatorluğu’nun saldırılarına 
maruz kalmış.



eFsane Komutan Hannıbal
roma imparatorluğu’na kafa tutan efsanevi komutan 
hannibal’in kenti olarak bilinir Kartaca… askeri tarihçi the-
odore ayrault dodge’un ‘’stratejinin babası’’ olarak nitele-
diği hannibal, roma’nın en büyük düşmanı olarak ıı. pön 
savaşı’ ndaki başarılarıyla tanınır. hannibal fillerle güçlen-
dirdiği ordusuyla iber yarımadası, pireneler ve alpler’den 
Kuzey italya’ya girerek, romalılar’ı defalarca yener. an-
cak kendini toparlayan romalılar, yıllar içerisinde tekrar 
Kartaca’ya saldırırlar. italya’da seferde bulunan hannibal, 
Kartaca’ya döndüğünde yorgun ordusuyla romalılar’la son 
kez savaşır fakat bu sefer zafer kazanamaz. sonrasında ise 
adeta tarihi de beraberinde süpürecek büyüklükte bir yıkım 
yaşanır. Kent, romalılar tarafından yok edilir ve baştan sona 
yağmalanır.
savaşı kaybeden hannibal, kendisine karşı yükselen muha-
lefet yüzünden gönüllü olarak önce ermenistan, sonrasında 
da anadolu’da bulunan bitinya’ya sürgüne gönderilir. fakat 
bitinyalı yetkililer tarafından romalılar’a teslim edileceğini 
anlayan hannibal, yüzüğünde taşıdığı bilinen zehirli sıvıyı 
içerek hayatına son verir. 
bugün Kartaca ve efsanevi komutan hannibal ile ilgili kay-
naklar romalı ve yunanlı tarihçilerin çalışmaları ile sınırlı-
dır. gerek o dönemde kullanılan papirüslerin zamanla dağıl-

ması gerekse de pön savaşları sonunda romalılar’ın Kartaca’yı yakıp 
yıkması yazılı kaynakların zamanımıza kadar ulaşmasını engellemiş. 
fakat bu durum efsanenin hatırlanmasına engel olmamış. Kaynaklar 
silinse ve yok edilse dahi tüm dünya Kartaca kentini ve bu kentin ef-
sanevi liderini hâlâ saygı ile anmaktadır.

barbaros HayreDDin paşa’nın FetHi
Konumu itibarıyla stratejik öneme sahip olan tunus, romalılar’dan 
sonra osmanlı’nın da ilgisini çekmeye başlar. osmanlı, tunus için bel-
li dönemlerde ispanyollar’la karşı karşıya gelerek bölgeyi elinde tut-
maya çalışır. akdeniz’de osmanlı egemenliğini pekiştirip akdeniz’in 
‘türk gölü’ olarak anılmasını sağlayan ünlü denizci barbaros hay-
reddin paşa, bilindiği gibi 1534 baharında 80 gemilik donanma ile 
akdeniz’e açılır. santa luka, sidraro, fondi ve ısperlanga şehirlerini 
ele geçiren barbaros hayreddin, bu zaferlerden sonra tunus’a yönelir. 
osmanlı donanması, tunus bey’i hasan’ın üzerine yürür, Kayrevan’a 
çekilen hasan bey’i mağlup edip kabileleri yönetimi altına alır. bölge-
nin deniz ticareti ve yollarındaki kilit rolünden ötürü tunus ilk defa 
1534 tarihinde barbaros hayreddin paşa’nın gayretiyle osmanlılar’ın 
hâkimiyetine geçtiyse de, 1535 yılında ispanyollar buraya hâkim olur-
lar. fakat osmanlı, tunus sevdasından vazgeçmez ve 1569 yılında 
tunus’ta hâkimiyeti tekrar ele geçirir.

şirketinizi kısaca tanıyabilir miyiz? ne zaman ve kim tarafından 
kuruldu? Kaç kişi çalışıyor? nasıl bir dağıtım ağı var?
şirketimiz 1947 yılında babamız mohamed ghaddab tarafından ku-
rulmuş olup tunus’ta sektörün en eski ve deneyimli aktörlerinden 
biri konumundadır. dağıtım faaliyetlerimizi tunus’u üç ana coğ-
rafyaya (kuzey-orta-güney) bölerek gerçekleştirmekteyiz. grubu-
muzda toplam 60 kişi görev yapmaktadır. dağıtım yaptığımız 320 
müşterimizden 140’ı Kale Kilit ürünlerini satmaktadır. üç yetkili 
kişi yalnızca Kale Kilit ürünlerinden sorumlu olarak atanmış olup  
tanıtım ve pazarlama aktivitelerimizden de bu kişiler sorumludur. 
 
Kale Kilit ile çalışmaya ne zaman başladınız? 
Kale Kilit ile tanışmamız 2008 cezayir fuarı’na dayanmaktadır. bu-
rada Kale Kilit ürünlerini ve Kale ailesini daha yakından tanıma fır-
satı bulduk ve 2009 yılının temmuz ayında ilk siparişimizi vererek 
Kale Kilit’in tunus’ta tanıtılması için firmanızın da büyük desteğiy-
le üzerimize düşen ne varsa yaptık. o zamanlar tunus’ta “made in 
turkey” algısının bugünkü kadar gelişmemiş olması elbette başlan-
gıçta marka tanıtımı açısından bizlere birtakım zorluklar çıkarmış 
olsa da müşterilerimiz Kale Kilit’in kalitesini yaşayarak öğrenmiş ve 
sayıları giderek artmıştır.
 
sizce Kale Kilit’i diğer markalardan ayıran özellikler nelerdir?
ürün gamının genişliği ve çeşitliliğinin Kale Kilit’i diğer markalar-
dan ayıran en önemli özellik olduğunu söyleyebilirim. Kilit ve silin-
dirlerin dışında çelik kapıdan kasalara, cam aksesuarlardan elekt-
ronik kilitlere; birçok ürünün Kale Kilit güvencesiyle bulunabiliyor 
olması sizlere sağladığı 
kadar bizlere de rakiple-
rimiz karşısında avantaj 
kazandırmaktadır.

Kale Kilit’in çıkardığı 
yeni ürünlerle ilgili ne-
ler düşünüyorsunuz?
yeni çıkan ürünlerle her 
zaman yakından ilgilen-
mekteyiz. elbette tunus, 
türkiye’den daha küçük 

bir ülke olması nedeniyle yenilikleri yakalamakta çok hızlı değil; 
ancak son tüketicilerin güvenlik seviyelerini artırırken gerekli kon-
foru sağlayabilmek en önemli gayemizdir.

tunus’ta ev ve yaşam alanlarında güvenlik nasıl sağlanıyor? 
öncelikler nelerdir? Kale Kilit’in bu alandaki rolü nelerdir?
elbette kilit ve silindir, güvenliği sağlamada ilk sırada yer alıyor. ön-
celeri geniş aile yaşantısının daha yaygın olması ve ev hanımlarının 
çokluğu nedeniyle güvenliğe çok fazla önem verilmiyordu; çünkü 
günün her saati mutlaka birileri evde bulunuyordu. zamanla ev 
yaşantısının modern zamana ayak uydurmasıyla birlikte güvenlik 
tedbirlerine duyulan ihtiyaç da artmıştır. özellikle 14 ocak (2011) 
devrimi sırasında yaşanan güvenlik zafiyetiyle birlikte toplum gü-
venlik konusunda daha çok bilinçlenmiş ve fiyat odaklı bir yakla-
şım yerine kalite ve dayanıklılık odaklı bir yaklaşımı  tercih etmeye 
başlamıştır.  
 
bizlere biraz da yeni projelerinizden bahseder misiniz?
elektronik kilitlere önümüzdeki dönemde daha fazla ağırlık ve-
rerek otel sektöründe daha fazla söz sahibi olmayı planlıyoruz. 
bu doğrultuda haziran ayında Kale Kilit’e gerçekleştirdiğim ziya-
retimde Kartlı Kilit sistemleri temel eğitimlerini alarak güzel bir 
başlangıç yaptık. temmuz ayında düzenlenen Kale Kilit ürünleri 
tanıtım semineri’nde yapılan sunum ile de katılımcıları detay-
lı olarak bilgilendirme fırsatı bulduk. aynı zamanda Kale çelik 
Kapıları’na da büyük ilgi duymaktayız ve şu an altyapı hazırlık-
larını yürütmekteyiz. bunun ilk adımını yine haziran ayında ger-

çekleştirdiğim istanbul 
ziyaretimde şantiyede 
canlı olarak alma fırsa-
tı bulduğum çelik Kapı 
montaj eğitimi’yle atmış 
olduk. oldukça niş bir 
ürün olduğundan pa-
zarlama faaliyetlerimizi 
titizlikle yürütmekteyiz. 
yakın zamanda çalış-
malarımızın sonuçlarını 
almayı umuyoruz.

‘‘kale kilit sayesinde bir adım öndeyiz”
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antik el ghriba 
sinagogu... efsaneye 
göre m.ö. 600 yılında 
cennet’ten düşen 
bir taşın, düştüğü 
noktaya kurulmuştur. 
aynı zamanda 
afrika’da kurulan 
en eski sinagog olma 
özelliğine de sahiptir.

cennet’ten DÜŞen taŞlar

kEŞF-İ ÂlEm
TUNUS

Kale Kilit tunus distribütörü 
adel ghaddab ile Kale Kilit’in 

farKlılıKlarından tunus halKının 
yaşantısına Kadar uzanan hoş bir 

sohbet gerçeKleştirdiK.
yurtdışı bölge Satış Sorumlusu güven Sağdıç, tunus Distribütörü adel ghaddab 

ve ihracat bölge Müdürü cem kızıltan



bu eşyaların özelliKleri 
nelerDir?
pop art’ın izlerini taşıyan eşyalara baktığı-
mızda ortak noktaları ulaşılabilir, dönem-
lik ve eğlenceli olması. Kullanılan malze-
meler ise parlak ve canlı renkler taşıması 
koşulu ile genelde fiberglass, vinyl ve yeni 
plastiklerden oluşmaktadır. yani pop art 
kısaca canlı renklerin, yuvarlak ve keskin 
çizgilerin birbirine karıştığı enerji dolu bir 
tarzı yansıtmaktadır. bu özellikler bizlere 
böylelikle rehberlik etmiş oldu. evinde 60’lı 
ve 70’li yıllara dönüş yapmak, pop art esin-
tiler yaratmak isteyenler için birkaç ipucu-
nu beğeninize sunuyoruz.

geçmişe Dönüş
üzerlerinde çizgi roman, kaset, araba, rad-
yo vb. pop art esintileri taşıyan baskıların 
bulunduğu kumaşlar özellikle son yıllarda 
çok moda. üstelik farklı kumaşçılarda ar-
tık bu tarz desenlere ulaşmak da çok kolay. 
bu gibi kumaşlarla koltuk ve sandalyeleri-
nizi kaplatabilir, böylelikle pratik bir şekil-
de birbirinden farklı tarzlarda mobilyalara 
sahip olabilirsiniz. aynı zamanda bu tarz 
baskılı kumaşları perde ve kırlentleriniz 
için de kullanabilirsiniz. ev tekstilinin her 
alanında pop art desenli kumaşlardan ya-
pılmış ürünlere ulaşmanız mümkün.
evinizin salonunda, odalarda ya da mut-
fakta, üzerlerinde daha önce de bahset-
tiğimiz pop art nesnelerin  bulunduğu 
rengârenk canvas tablolar kullanmak 
yeniden moda. böylelikle hem pop art’ın 
renkli dünyasına bir gönderme yapmış 
hem de boş kalan duvarlarınızı renklendir-
miş oluyorsunuz. 

mobilya seçimi
mobilya seçimlerinde ise tercihinizi ince 
ahşap ayaklara ve yuvarlak hatlara sahip 
minimal büfe ve sehpalar, rengârenk  san-
dalye ve   kanepelerden yana kullanabilir-
siniz. renkli ve desenli puflar, ince ayak-
ları olan berjerler de salonunuza hem şık 
hem de eğlenceli bir görüntü katacaktır. 
bunların yanı sıra salonda alışılma-
dık olmasına rağmen yemek ma-
sanızın sandalyelerini de renkli 
pleksi sandalyelerden seçebi-
lirsiniz. son dönemde şeffaf 
görünümlü pleksilerden üre-
tilen rengârenk bu tarz sandal-
yeler oldukça revaçta.

geçmişin yaşanmışlıKları, popü-
ler nesneleri ve o dönemi kasıp kavuran 
sanat akımları yıllar sonra da modernize 
edilmiş bir biçimde karşımıza çıkabiliyor. 
bu yazımızda, 1950’li yıllarda ingiltere’de 
ortaya çıkan ve daha sonra amerika’da 
yaygınlaşan, günlük tüketim mallarının 
renkli ambalajlarından, reklamcılıktan, 
çizgi roman karakterlerinden, pop şarkı-
cılarından ve film yıldızlarından beslenen 
pop art akımından ve günümüz dekoras-
yon anlayışını nasıl etkilediğinden bahse-
deceğiz.
 
günDeliK Hayatın içinDen 
gelen bir aKım: pop art
pop art denilince akla gelen ilk isimler 
roy lichtenstein, Keith haring ve tabii 
ki pop art’ın babası olarak anılan andy 
Warhol ve Warhol’un birçok kişi tarafın-
dan bilinen ve kült bir eser haline gelen 

dört renkli marilyn monroe portresidir.
pop art  60’larda ve 70’lerde dekorasyo-
nu, 70 ve 80’lerde de endüstriyel tasarımı 
etkilemiş, sıradan insanların gündelik ha-
yatlarını meşgul eden öğeleri sanatın içi-
ne taşımıştır. örneğin; çizgi romanlar, te-
levizyon, hollywood filmleri, hamburger, 
hotdog, pastalar, kekler, kolalı içecekler, 
buzdolapları, arabalar, otoyollar ve ben-
zin istasyonlarından beslenen pop art, 
tüm bu ticari ve gündelik öğeleri sanatın 
bir parçası haline getirmiştir. yani o dö-
nemki ‘pop olma’ kriteri şu şekilde tanım-
lanmıştır: popüler ve moda olması, 
kitleler için seri üretilmiş 
ve düşük fiyatlı olma-
sı. bunların dışında ise 
gençleri hedeflemesi 
pop art’ın  genel çerçe-
vesini oluşturmak için 
yeterliydi.

DeKorasyonDa pop art Dönemi
dekorasyon tarzını da oldukça etkileyen 
pop art, ‘uzay çağı modası’ elektronik 
ürünleri, yusyuvarlak mobilyaları, plastik 
duvar kaplamaları, 70’lerin kullan-at şiş-
me koltukları, farklı sehpaları, funky lava 
lambaları (yandıkça içindeki jel sıvının 
hareket ettiği lambalar) gibi günümüz-

de de özellikle 
gençler tara-
fından beğe-
nilen ve uygu-
lanan bir tarz 
haline geldi. 

yAkIN plAN
POP ART AKIMI

pop art aKımı, geçmişe duyulan özlem ve yaşadığımız meKânlara 
yansıması sayesinde yeniden aramızda... 

EYLÜL 201226 27

geri döndü

ayrıntıları 
unutmayın
tüm bunların yanı 
sıra evlerde küçük 
pop art dokunuşlar 
yaratmak isterseniz 
dekoratif objelerden 
yararlanabilirsiniz. 
pop art dekorasyonda 
en öne çıkan özellik 
renkler. o yüzden canlı 
maviler, kırmızılar, 
sarılar ve baskılı dekoratif 
ürünler evin her yerinde 
rahatlıkla kullanılabilir. 
duvarlar canlı renklere 
boyanabilir; salon, 
mutfak ya da odalarda 
rengârenk plastik ya da 
camdan üretilmiş sarkıt 
lambalar kullanılabilir. 
yine baskılı kumaş 
kaplama abajurlar, 
plastik renkli saksılar 
ve çerçeveler de ortama 
ayak uydurabilir. 
bunların yanı sıra salonda 
dekoratif amaçlı pembe, 
sarı veya mavi renklerde 
ahizeli telefonlar ve 
küçük radyolar da sizi 
50’li yıllara götürerek, pop 
art dekorasyon tarzının 
evinizin her köşesinde 
hissedilmesine yardımcı 
olabilir. 

Andy Warhol

EYLÜL 2012



kale Elektronik blokajlı 
Çelik kapı kilidi

ülKemizDe her gün yüzlerce hırsızlık va-
kası yaşanıyor. alınan önlemler yetersizse, 
kendisini bu konuda yetiştirmiş (!) hırsız-
lar, kapıları kolayca açıp özel mekânlara 
izinsiz girebiliyor, daha fenası kişilerin can 
ve mal güvenliğini tehdit edebiliyor. uzun 
yıllardır hırsızların kullandığı kapı açma 
yolu aslında onlar için son derece basit: si-
lindiri kır, sivri uçlu bir metalle kilidi aç ve 
birkaç dakikada içeride ol!

EZbER bOZDURTAN TEKNOLOjİ:

üLKemİzde meYdAnA geLen HırSızLıK 
oLAYLArının BüYüK Bİr BÖLümü KApı 

üzerİndeKİ SİLİndİrİn KırıLmASı ve Bİr 
ApArAT vASıTASıYLA KİLİT İçİnde Yer 

ALAn şİfre meKAnİzmASının gerİYe 
doğru HAreKeT eTTİrİLmeSİYLe 
gerçeKLeşTİrİLİYor. çünKü Bu 

YoLu İzLeYen HırSızLAr, 
KApıYı KoLAYCA AçABİLİYor. 

TABİİ KApıdA KALe KİLİT 
YoKSA! 
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• Uzaktan kumanda ile 
kilitleme ve açma: 
Kumanda üzerindeki açma ve 
kilitleme tuşlarını kullanarak açma 
ve kapama işlemi gerçekleştirilebilir. 
blokaj sistemi sadece uzaktan kumandanın 
kullanıldığı durumda devreye girer. 
• Anahtar ile kilitleme ve açma: 
Kapıyı mekanik olarak açmak ve kapatmak için kullanılır. blokaj sistemi devreye girmez.
• görme engelliler için braille alfabesi ile açma ve kapama: 
Kumandanın üzerinde bulunan  açma ve kapama tuşları üzerinde görme engelliler için braille 

alfabesi ile “açma” tuşu için “a” harfini sembolize eden (.) ve “Kapama” tuşu içi “K” harfini 
sembolize eden (:) işaretlerinin konulması ve işitme engelliler için kumanda üzerindeki yeşil 
ışığın  sadece kapı açıldığında ya da kapandığında yanması gibi özellikler işitme ve görme 
engelliler için sunulmuş ek özellikler.
• pil zayıflama uyarısı: 
uzaktan kumanda ve/veya buton aracılığıyla 5 bin açma ve kapama yapılabilmektedir. pil 
ömrü bitimi yaklaştığında kilit her açma veya kapama işleminde uzun bir sesli sinyal ile 
uyarı verir.
• acil enerjilendirme: 
blokajlı konumdayken pilinin bitmesi durumunda, kilit uzaktan kumanda ile 
açılamamaktadır. blokajlı konumda kaldığı için anahtarla da açılamayacağından 
acil durum enerjilendirme sistemi eklenmiştir. Kapının dış üst tarafında yer alan acil 
enerjilendirme aparatına 9 voltluk pil bağlanarak açma işlemi uzaktan kumanda ile yapılır. 
bu işlemden sonra pil kontrol ünitesindeki pillerin yenileriyle değiştirilmesi önerilir. 
• Sistemin Aktive Edilmesi: 
ilk montaj sırasında ‘252reb Kilidi’ ile pil ünitesi birbirine bağlandığında sistem aktif hale 
gelir. bu sayede piller rafta beklerken enerjisini tüketmez.
• Uzaktan Kumanda: 
Kilitle beraber bir adet master ve bir adet standart kumanda bulunmaktadır. master 

kumanda ile 10 adet standart kumanda sisteme tanıtılabilir ve tanıtılan standart 
kumandalar sistemden silinebilir.
• Kopyalamaya karşı yüksek güvenlik : 
Kumanda ile haberleşmede 128 bit şifreleme 
ile kopyalamaya karşı yüksek 
güvenlik sağlanıyor.

Kale Kilit’te güvenDesiniz
Kale Kilit, üstün güvenlik anlayışıyla geliştirdiği teknolojisini 
her geçen gün bir adım daha ileri götürüyor ve kötü niyetli 
kişilere geçit vermiyor. Kale Kilit’in bu kapsamda geliştirdiği 
ve uzaktan kumanda ile konfor da eklediği ürünlerinden biri 
olan  ‘252reb elektronik blokajlı Kilit’ hırsızların kullandığı 
kapı açma yöntemlerine önlem ve yeni bir güvenlik seviyesi 
oluşturmak için geliştirildi. uzaktan kumanda ve motorlu 
silindir ile kullanıcıya konfor da sağlayan bu ürün kullanı-
cısına satış sonrası hizmet kapsamında; aktif çağrı merkezi 
desteği, müşteri ve servise parçalı şifre gönderimi gibi hiz-
metler ile kapsamlı güvenlik çemberi de sunuyor. uzaktan 
kumanda özelliği ile kilit açmayı ev sahibi için kolay hale 
getiren ‘252reb elektronik blokajlı Kilit’ engelli kişilerin ha-
yatını kolaylaştırması açısından da tercih ediliyor.

ürün 
özelliKleri:

türKiye’De 
bir ilK 

türkiye’nin ilk elektronik blokajlı çelik 
Kapı Kilidi olma özelliğini taşıyan ürün, 

128 bit şifreleme, çelik kapı içinde 
kullanıma özel pcb anten ve dalga kılavuzu 

tasarımı; kilidin içinde yer alan mikro dc 
motor şaftındaki pim ile sağlanan özgün 
elektronik blokaj sistemi ve satış sonrası 

servis hizmetini de kapsayan geniş 
güvenlik zinciri sayesinde müşteriyi 

koruması ile öne çıkıyor.

AklINIz EVDE kAlmASIN
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yAlITIm 
UyGUlAmAlARI

boya işlemi uygulanmalıdır. boya 
uygulaması yapılırken dış cephede 
kullanılacak boyaya uygun astar 
seçilmelidir. astarlama işleminden 
sonra dış cephe boyası uygulanma-
lıdır. bu işlem için silikon, akrilik ve 
sentetik esaslı dış cephe boyaları-
nın yanı sıra daha kaliteli dış cep-
he boyaları da kullanılmaktadır. 
Kullanılacak malzemenin kaliteli 
olması su, nem ve rutubete karşı 
çözüm getirecektir. dış cephe bo-
yasının örtücü özelliği ile su geçir-
memesi ve kir tutmaması gerektiği 
unutulmamalıdır. tüm bunlar göz 
önünde bulundurulduğunda yaptı-
racağınız yalıtım ve boya işlemleri 
ile binalarınızın değerini koruyarak 
ömrünü uzatabilir ve yaşam kalite-
nizi yükseltebilirsiniz. tabii unut-
madan ekleyelim gelen yüksek fa-
turalardan yana dertli olanlar da  
bu teknikleri uygulayarak ısı gider-
lerini azaltabilecek ve enerji veri-
mini artırıp parasal olarak mutlaka 
tasarruf sağlayacaklardır.

yeryüzünDe enerji kaynaklarının zamanla azalması ve küresel ısınma tüm ül-
kelerin enerji ihtiyaçlarını kontrol altına almalarını ve enerjiyi etkin kullanma 
yöntemleri geliştirmelerini artık zorunlu kılıyor. ülkemizde de başta sanayi 
ve konut sektörleri olmak üzere, enerji tüketiminin her geçen yıl arttığını 
biliyoruz. türkiye’deki enerji tüketimine bakıldığında yüzde 33’ünün ko-
nutlarda, yüzde 39’unun da  sanayide kullanıldığı görülüyor. Konutlar-
da kullanılan enerjinin büyük bir kısmı ise ısıtma ve soğutma amaçlı 
olarak tüketiliyor. görüldüğü gibi ülkemizde enerji çoğunlukla 
ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılıyor. dolayısıyla enerjinin etkin 
kullanılmasının yolunun ısı yalıtımının doğru yapılmasından 
geçtiğini rahatlıkla söyleyebiliyoruz. sağlıklı yaşam koşullarının 
yaratılması, yakıt tüketimlerinin azaltılması ve  içerisinde bulu-
nulan binanın iç ve dış etkenlerden korunarak ömrünün uzatıl-
ması amacıyla iç ve dış ortam arasındaki ısı kaybını azaltmak 
için yapılan uygulamaya genel adıyla “ısı yalıtımı” deniliyor. 

en yaygın yalıtım teKniKleri
günümüzün en fonksiyonel bina ısı yalıtım sistemi olan man-
tolama; daire içi (  iç mantolama ) ve bina dış cephe manto-
lama sistemi olarak uygulanıyor.
iç mantolama, genellikle binanın dış yüzeylerinin mi-
mari özelliklerinin korunmak istenildiği ya da apart-
man yaşantısında, ısı yalıtımı üzerine ortak karar 
verilemediği durumlarda uygulanıyor. bu yön-
tem daire sahiplerinin en azından kendi dai-
relerine içeriden mantolama yapmakla ısı 
yalıtımı sorununa çözüm getirdikleri bir 
uygulama olarak öne çıkıyor. 

bİNALARDA ENERjİ VERİMİNİ ARTIRAN

BİLİndİğİ gİBİ Son YıLLArdA enerjİ İHTİYACı, nüfuS 
ArTışınA ve SAnAYİdeKİ geLİşmeLere pArALeL 
oLArAK gün geçTİKçe ArTTı ve enerjİ KAYnAKLArı 
Bu İHTİYACA CevAp vermeKTe YeTerSİz 
KALmAYA BAşLAdı.

bİlGİNİz OlSUN
YALITIM
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mantolama 
yaptırırKen 
DiKKat 
etmeniz 
gereKenler:
1) dış cephe 
mantolama 
yaptırırken ısı 
yalıtımında 3 
santimetre veya üzeri 
ısı yalıtım levhası 
kullanılmalıdır. 
2) ısı yalıtım 
levhasının üzerine 
en az dört adet 12 
santimetre pvc 
dübel konulmalıdır. 
3) ısı yalıtım levhası 
yapıştırıcısının 
kaliteli olmasına özen 
gösterilmelidir. 
4) dış cephe 
mantolama ısı 
yalıtım levhasının 
beyaz, siyah veya 
gri olmasına dikkat 
edilmelidir.  
5) ısı yalıtım 
levhasının son 
katına mutlaka astar 
vurdurulmalıdır.

unutmadan hatırlatalım; iç mantolama, yoğun ısı farklarına ma-
ruz kalan bina dış yüzeyinin yalnızca daire içine yansımaması için 
kullanılıyor. dış cephe mantolama tekniğinde ise artık Kat mülkiye-
ti Kanunu’ndaki (KmK) değişikliğe göre, binaya yalıtım yaptırma ka-
rarı almak eskisine göre oldukça kolaylaştı. dolayısıyla binalarınıza 
yaptıracağınız dış cephe mantolama ile ekonomik bir şekilde ısıtma 
ve soğutma ihtiyacınızı karşılamış olabiliyorsunuz. peki bu iki ya-
lıtım uygulamasında teknik olarak dikkat etmeniz gereken husus-
lar nelerdir?

uygulama DışınDa 
DiKKat etmeniz gereKen Hususlar
yalıtım yapmak ne kadar önemli ve gerekli  ise yapılarda dış cephe 
yalıtım ve yalıtım malzemelerinin doğru şekilde uygulanması da 
bir o kadar önemlidir. ancak doğru ve kaliteli seçilmiş, standartları 
olan yalıtım ürünleri  yüzde 60’lara varan tasarruf imkânı sağla-
nabilirken piyasada ucuza satılan ve kalitesiz işçilikle uygulanan 
çeşitli dış cephe mantolama uygulamalarının binanıza tatmin edici 
bir ısı yalıtımı sonucu çıkarmayacağını hatırlatarak cephe mantola-
ma uygulamalarında, malzeme ve işçilik seçimlerinde doğru tercih-
ler yapmanızı öneririz.

çatı yalıtımına Da önem verin
dış cephe ya da iç cephe mantolama ile yalıtım yaptırmayı düşü-
nüyorsanız mutlak surette çatı yalıtımı da yapılması gerekli görül-
mektedir. unutmayalım ki ısı enerjisinin yüzde 25’i çatı yalıtımı ve 
tam bir çatı izolasyonu olmadığından, yüzde 60’lık kısmı ise ısı yalı-
tım sistemi olmayan evler gibi dış cephe mantolama ile ısı yalıtımı 
yapılmayan yapılardan boş yere uçup gitmektedir. eğer bina kötü 
yalıtılmış ve kötü havalandırılıyorsa; soğuk mevsimlerde, taban altı 
ve tavan aralarında çiğlenme ve donmuş yüzeyler oluştuğu görül-
mektedir. ayrıca sıcak mevsimlerde, tavan arası son derece sıcak 
ve bunaltıcı bir durumda kalabilir. yalıtımın mutlaka tüm bina ih-
tiyacı göz önünde bulundurularak yapılması gereklidir. sadece ya-
şam mekânlarının yalıtımı, tavan ve taban yalıtımı olmadan doğru 
yalıtım şekli değildir. bina ısısının sürekliliğini koruyabilmek için 
ısı kaybı olan tüm alanların mutlaka saptanması ve yalıtımda göz 
önünde bulundurulması gereklidir.

Dış CepHe baKımını unutmayın
yalıtımın yanı sıra binaların bozulan dış cepheleri de zaman zaman 
bakımdan geçirilmelidir. çünkü yılların gelip geçmesi ile birlikte bi-
nalar dış cephesinden su, nem ve rutubet almaya başlamaktadır. 
özellikle ısı farkının çok olduğu şehirlerde bu sorunla daha sık kar-
şılaşıldığı gözlemlenmektedir.  yağmur ve güneşin olumsuz etkileri 
binaların dış yüzeylerinde çok çabuk görülmeye başlanmaktadır ve 
bu nedenle beton yüzeylerde kabarma, çatlama ve dökülmeler oluş-
maktadır. yapılması gereken, bu bozulmuş ve çatlamış yüzeylerin 
onarılmasıdır. onarım işi yapılırken, sıva çatlaklar açılıp yerine ak-
rilik esaslı dış cephe macunları gibi dolgu malzemeleri kullanılarak 
bu çatlaklar tamir edilmelidir. ayrıca sıvanması gereken yüzeyle-
re de sıva yapılmalıdır. bozulmuş ve çatlamış yüzeyler onarıldık-
tan sonra binanın yenilenip temiz bir görünüme sahip olması için 



bu sayımızda 
içimizden biri’nin 
Konuğu Kale 
Kilit bayisi asya 
hırdavat’ın 
Kurucularından 
hasan öztürK. 
Kendisiyle 
gerçeKleştirdiğimiz 
röportajımızda Kale 
Kilit ürünlerinden 
geleceKteKi 
hedeflerine Kadar 
peK çoK Konuya 
değindiK.

“firmamız, faaliyet gösterdiği alanda, müşteri ve 
çalışan memnuniyeti odaKlı, etiK ve yasal Kurallar 
çerçevesinde müşterilerine Kaliteli ürün ve hizmet 

sunaraK, Kazan-Kazan ilişKisi doğrultusunda 
değer oluşturmayı amaçlar.’’

Kaliteli Hizmet anlayışını prensip edindiklerini belirten hasan bey, 1500’ü aşkın 
müşterisiyle ilişkilerinde bu prensipten sapmadıklarını vurguluyor.  faaliyet gösterdik-
leri her alanda, müşteri ve çalışan memnuniyeti odaklı, etik ve yasal kurallar çerçevesin-
de ilerlediklerini belirten hasan öztürk, sözlerine şöyle devam ediyor: ‘‘müşterilerimi-
ze kaliteli ürün ve istikrarlı hizmet sunarak, maksimum seviyede müşteri memnuniyeti  
sağlamayı hedefliyoruz. bu önemli hedefe ulaşabilmek için öncelikle genel ekonomik geliş-
meleri ve sektörel değişmeleri yakından takip ederek, gelişime ve değişime açık olmalısınız. 
diğer yandan sektör ortalamasının üzerinde büyüme oranına sahip, bünyesinde seçkin mar-
kaları bulunduran ulusal manada kurumsal ve profesyonel bir satış şirketi olmayı hedefle-
melisiniz. asya hırdavat olarak bizler, bu doğrultuda işlerimize yön vermekteyiz.’’ 

‘‘HeDeFlerimize ulaşırKen Kale Kilit’in bizlere 
önemli KatKıları oluyor’’
oldukça kapsamlı faaliyet alanları olan asya hırdavat, 35 çalışanı ile hizmet vermeye devam 
ediyor. bu faaliyet alanlarından biri olan kilit sektöründe yer alırken Kale Kilit ile çalışmayı 
tercih ettiklerini belirten hasan öztürk, Kale bayisi olmanın avantajlarından ise şöyle bah-
sediyor: ‘‘Kale bayisi olmak öncelikle ciddi ve kurumsal bir firma ile aynı kulvarda koşmak 
anlamına gelir. Kale bayisi olma konusunu, firmamızın “ulusal ölçekte kurumsal ve profes-
yonel bir satış şirketi olma” hedefine katkı sağlayacağı düşüncesiyle önemsiyoruz. Kale ile ça-
lışmaya başlamamız çok eskiye dayanmasa bile Kale ile olan işbirliğimiz kısa sürede olumlu 
sonuçlar verdi ve bu işbirliği artarak devam etmekte.’’

İÇİmİzDEN bİRİ
bAYİLER

“KALE ÜRÜNLERİ
kAlİTE İlE ÖzDEŞlEŞmİŞ bİR mARkANIN mENSUplARIDIR’’

Asya Hırdavat’ı daha yakından tanıyabilir mi-
yiz? Kurumsallaşma yolunda yaptığınız çalış-
malardan bahseder misiniz?
Firmamız, kurumsallaşma konusunda taviz vermeden 
gerekli adımları atmaktadır. Bu bağlamda; teknik altyapı 
(IT-araç-ekipman), departman ayrımı, yasal normlar ve 
etik ilkeler temeline dayalı kurum kültürü oluşturma gibi 
konularda gerekli çalışmalar yapılmıştır. 

Kilit başta olmak üzere güvenlik ürünleri ve 
firmanızın sektör içindeki yerine dair genel bir 
değerlendirme alabilir miyiz?
Firmamız açısından; ürün ve müşteri portföyümüzün 
yapısı göz önünde bulundurulduğunda kilit ve ilişkili di-
ğer ürünler geniş yelpazemiz içerisinde oldukça önem-
senmesi gereken ürün grubu olarak değerlendirilebilir. 
Sektörel gelişmelere paralel olarak firmamız kilit grubu 
ürünlerin satışına önem vermekte ve bu konuda müşteri 
portföyünün büyük bir kısmı kilit grubu ürünlerini ilgilen-
diren iki satış temsilcimiz bulunmaktadır. 

Kale ürünleriyle ilgili olarak neler söylemek is-
tersiniz? Kale Kilit’i diğer markalardan ayıran 
özellikler nedir?
Ürün kalitesi bakımından Kale ürünleri kalite ile özdeş-
leşmiş bir markanın mensuplarıdır diyebiliriz. Kale Kilit’i 
genel olarak kalite standardı, hizmet sürekliliği ve istikrar 
anlamında diğer markalardan farklılaştırabiliriz.

Birçok yapı ürününün satışını yapmaktasınız. 
Faaliyet alanlarınızdan bahseder misiniz?
Faaliyet alanımızın önemli kısmını mobilya aksesuarları 

oluşturmaktadır. Diğer yandan kapı aksesuarları, iş gü-
venliği, eviye-ankastre, el aletleri ve hırdavata konu olan 
birçok ürün grubunda faaliyet göstermekteyiz.

Satışını yaptığınız birçok ürün aslında bir bütü-
nün parçaları. Örneğin kilit kapının bir parça-
sı, aynı zamanda yardımcı elemanı. Bu kadar 
geniş ürün yelpazesine sahip bir firma olarak 
ürün satışında karşılaştığınız zorluklar oluyor 
mu? Nelerdir?
Ürün satışıyla ilgili olarak karşılaştığımız zorluklar mutlaka 
olacaktır. Bu zorlukları; tedarikçiden kaynaklanan (teda-
rik sürecindeki aksamalar ve etkin bayilik sistemi olma-
ması), sektörel piyasadan kaynaklanan (haksız rekabet) 
zorluklar olarak özetleyebiliriz. 

Kale Kilit ürünleriyle ilgili neler söylemek is-
tersiniz? Nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Sek-
törde Kale’nin ağırlıklı olarak tercih edilmesi-
nin nedenleri sizce nelerdir? 
Kale Kilit; yüksek kalite algısı ile kendisini kanıtlamış, sek-
töründe tartışmasız lider konumunda bir markadır. Kali-
teli ve ihtiyaca cevap verebilecek ürünlere sahip olması, 
hizmet kalitesi Kale’nin tercih edilmesinde en önemli 
etkenler olarak değerlendirilebilir.

Çıkardığı yeni ürünler ve Kale’nin yenilikçi an-
layışı ile ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? 
Kale Kilit’in yeni ürünleri sizi ve müşteri kitle-
nizi tatmin ediyor mu?
Kale, lider firma vasfıyla, sektörde örnek teşkil etmek-
tedir. Kale ürün yelpazesi ihtiyacın yanı sıra güvenlik ve 
kullanım kolaylığı imkânı da sağlıyor. Bu durum müşte-
ri beklentilerini karşılar niteliktedir. 

Elektronik ticaret yapıyor musunuz?
2013’te uygulamaya geçmeyi planlıyoruz.

İnşaat sektörüyle ilgili son günlerde gündemde 
olan Kentsel Dönüşüm Yasası ve yabancılara 

mülk satışıyla ilgili neler söylemek istersiniz?
Kentsel dönüşüm; çevre güvenliği, daha uygun yaşam 
alanları, daha modern şehirlere sahip olma gibi sosyal 
faydalar sağlamasının yanı sıra, istihdam ve kalkınmaya 
faydalı olması açısından da önemsenecek bir konudur. 
Bu durum sektörümüzü ve dolayısıyla firmamızı da 
yakından ilgilendirmektedir. Yabancılara mülk satışı ko-
nusunda detayları idarecilerimiz düşünmüştür. Ancak 
bu konuda dikkat edilmesi gereken konunun; stratejik 
açıdan olduğu kadar ekonomik fayda açısından da de-
ğerlendirilmesi ve ülkemize kısa ve uzun vadede zarar 
verici etkilerinin çok iyi analiz edilmesi gerekir diye dü-
şünüyorum. 

Gelecek hakkındaki planlarınız nelerdir?
Firmamız, faaliyet gösterdiği alanda, müşteri ve çalışan 
memnuniyeti odaklı, etik ve yasal kurallar çerçevesinde 
müşterilerine kaliteli ürün ve hizmet sunarak, kazan-
kazan ilişkisi doğrultusunda değer oluşturmayı amaçlar. 
Bu amacı gerçekleştirebilmek için; gelişime ve değişime 
açık, sektör ortalamasının üzerinde büyüme trendine 
sahip, ulusal manada kurumsal ve profesyonel bir satış 
şirketi ve bünyesinde seçkin markaları bulunduran ulusal 
bir marka olmayı hedefler. 

HASAN ÖZTÜRK’LE 
SEKTÖR VE KİLİT ÜZERİNE…
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günümüzün hızlı ve yoğun yaşam temposunda ko-
şuştururken, unutkanlık yüzünden istenilmeyen 
birçok olayla karşı karşıya kalınabilir. Kapıların 
kilitlenmesi unutulunca ya defalarca geri dönülür 
ya da dönüldüğünde istenmeyen olaylarla karşı 
karşıya kalınabilir.
tüm çelik kapılara monte edilebilen Kale oto-
matik, yardımcı mandalı sayesinde, içeriden ve 
dışarıdan, kapının anahtarla kilitlenmesine gerek 
duymadan, otomatik kilitlenmeyi gerçekleştiri-
yor. ayrıca kilit aynası üzerinde yer alan yardımcı 
mandalı mil koruyucu mandal kapağı sayesinde 
inşaat ve taşınma sırasında millerin dışarı otoma-
tik çıkarak zarar görmesi ile oluşabilecek teknik 
hataları sıfıra indiriyor. Koruyucu mandal ayrıca 
gerektiğinde kapının otomatik kilitlemesini pasif 
duruma getirir. Kale otomatik çelik Kapılar kilit-
leme unutma riskini ortadan kaldırmasının yanı 
sıra kapı kapatıldığında otomatik kilitlemeden 
kaynaklı rahatsız edici yüksek sesi artık daha ses-
siz denecek kadar düşük seviyede, kullanıcısının 
hizmetine sunuyor. 

DaHa sessiz ve DaHa güvenli 
Kale otomatiK; çeKin ve çıKın!
Kale otomatik ile çelik kapılarda sürgüler, kapı-
nın kapanması anında 29 mm yerinden otomatik 
olarak dışarı çıkarak karşılıktaki yuvasına yerleşi-
yor. böylece kapıların her defasında anahtarla ki-
litlenmesine gerek kalmadan evlerde maksimum 
güvenlik sağlıyor. Kilitlenen kapıyı içeriden açmak 
içinse kapı kolunu indirmek veya mandallı silindi-
ri tek tur çevirmek yeterli oluyor.

kAlE OTOmATİk, kApIlARI 
OTOmATİk OlARAk DAHA 
SESSİz kİlİTlİyOR

      KAPINIZI çEKİN 
   VE çIKIN!

bİZ’DEN HAbERLER

GÜVENlİk SİSTEmlERİNİN SON TEkNOlOJİlERİ 
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güvenliK sistemlerinde öncü uygulamalara imza atan Kale 
endüstri holding, 2012 istanbul yapı fuarı’nda Kale Kilit, 
Kale çelik eşya, Kale Kapı pencere şirketleriyle ve Kale vida 
yeni ürünleriyle güvenlik sistemlerinde son teknolojileri 
sektör profesyonellerine sundu. 
2 - 6 mayıs tarihleri arasında yapı endüstri merkezi (yem) 
tarafından beylikdüzü tüyap fuar ve Kongre merkezi’nde 
gerçekleşen fuarda Kale endüstri holding grup şirketleri 
240 metrekarelik stant alanı ve zengin stant tasarımıyla 
büyük ilgi gördü. bütünsel güvenlik alanında ileri düzeyde 
teknolojik ürünlerini,   güvenlik deneyimini yaşatacağı özel 
olarak tasarlanmış standında ziyaretçilere sundu.

geliŞen teknolojiler ve bu geliŞiMlerin gÜnlÜk Hayata 
yanSıMalarını takiP etMe olanağına SaHiP olan ziyaretÇiler, 
ayrıca Stanttaki DokunMatik ekranlarDan teknoloji ve 
taSarıMın bir araDa SunulDuğu ÜrÜnler HakkınDa gerÇek 
gÖrSellerle bilgi alDılar. 59 yıllık kÖklÜ bir geÇMiŞe 
SaHiP olan kale enDÜStri HolDing, Fuar StanDınDaki 
tariHÇe ekranınDa kuruluŞunDan gÜnÜMÜze yolculuğunu 
tÜM ziyaretÇilerle PaylaŞtı. HolDingin antika kilit 
kolekSiyonunDan bir bÖlÜMÜn SergilenDiği teŞHir ÜniteSi De 
ziyaretÇilerDen bÜyÜk ilgi gÖrDÜ.

YAPI FUARI’NDA 
KALE ENDÜSTRİ 

HOLDİNG’DEN



Kale Kilit ve Kale çelik eşya genel müdürü nadir erze, üretim genel müdür yardımcısı tolga 
Kayaoğlu ve Kalite müdürü zerrin yılmaz nalbat’ın Kayseri bölge satış temsilcisi ekrem öz-
demir ile birlikte katıldığı Kayseri çelik kapı üretici firma ziyaretlerinde üreticilerin Kale’den 
beklentilerinin ne olduğuna ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. mayıs ayında gerçekleştiri-
len ziyaretlerde Kale Kilit, Kale Kapı pencere ve Kale vida bayilerinin yanı sıra çok sayıda kapı 
üreticisi ile görüşmeler yapıldı. firma ziyaretlerinde piyasa analizi, Kayseri bölgesinde Kale’nin 
pazar potansiyeli, üretici ve satıcı firmaların Kale’den beklentileri paralelinde Kale’nin vizyo-
nu ve misyonu hakkında firmaları bilgilendirerek özellikle üretici firmaların kilit montajı es-
nasında karşılaştığı sorunlar hakkında detaylı değerlendirme ve bilgilendirme yapıldı.

KALE KİLİT, 
KAYSERİ’DE çELİK KAPI 

ÜRETİCİLERİNİ ZİYARET ETTİ

erzurum toplum destekli polislik şube müdürlüğü tarafın-
dan oluşturulan ve işyeri güvenliğini esas alan “il’de em-
niyet, iş’te emniyet” projesinin saha çalışması geçtiğimiz 
günlerde başladı. il emniyet müdürlüğü polisleri ekiplerin-
ce yürütülen ve Kale Kilit’in destekleriyle hayata geçirilen 
proje kapsamında hazırlanan 10 bin adet broşür ve dönkart 
işyerlerine dağıtılmaya başlandı.  dönkart ve broşür uygu-
lamalarında Kale Kilit’in güvenlik önlemleri konusundaki 
yenilikçi ürünlerinden ve olası art niyetli uygulamalardan 
bahsedildi. toplum destekli polislik 
şube müdürlüğü ekiplerince hazır-
lanan çalışmalarda işyeri sahipleri 
ve çalışanlarına olası bir hırsızlığa 
karşı alınacak önlemler, tırnakçılık 
yöntemiyle yapılan hırsızlık, bank-
notlardaki güvenlik özellikleri ve 
emniyetin vatandaşa açık olan kapı-
sı 155’in önemi anlatıldı. açık/kapalı 
dönkartları işyerlerinin kapılarına 
asarak, güvenlikle ilgili uyarıcı bilgi-

ler aktarıldı. erzurum emni-
yet müdürlüğü’nün simgesi 
polican’ın da yer aldığı güven-
lik broşüründe sahte paraya 
yönelik önemli bilgiler de uygu-
lamalı olarak anlatıldı. erzurum 
emniyet müdürü halit turgut yıldız, 
vatandaş memnuniyetinin temel öncelikleri olduğunu belir-
terek, “il’de emniyet, iş’te emniyet” projesinde genel güven-

liğin sağlanmasını, suçların işlenme-
den önce tedbirlerin alınmasını, suç 
korkusunun azaltılmasını amaçladık. 
vatandaşın polis hizmetinden mem-
nuniyeti bizim temel önceliğimizdir. 
bu anlayıştan hareketle şubemiz, suç-
la mücadele kapsamında işyerinden 
hırsızlık ve dolandırıcılıkla ilgili esnaf, 
işyeri sahipleri ve çalışanlarını bilgi-
lendirmek amacıyla bu projeyi hayata 
geçirdik,” dedi.

KALE KİLİT SPONSORLUĞUNDA 

“İl’DE EmNİyET, İŞ’TE EmNİyET”
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Kale enDüstri HolDing insan Kaynakla-
rı departmanı tarafından organize edilen 
bowling turnuvasında çalışanlar hem yarış-
tı hem eğlendi. Kale Kilit ve Kale çelik eşya 
genel müdürü nadir erze’nin yanı sıra Kale 
endüstri holding iK Koordinatörü Kartal 
tolga’nın katılımıyla renklenen turnuva-
da en iyi takım, en skorer bay ve bayan ol-
mak üzere oluşturulan ödül kategorilerinde 
ödüller sahiplerini buldu. marmara forum 
avm’de 20 haziran tarihinde gerçekleştiri-
len bowling turnuvasına 14 takım katıldı. 
her takımda beş kişinin bulunduğu turnu-
vaya çalışanlar yoğun ilgi gösterdi. takımlar 
gelen talepler doğrultusunda insan Kaynak-
ları tarafından oluşturuldu. takım üyeleri 
oluşturulan takımlara çeşitli isimler vererek 
organizasyona renk kattı. sözgelimi; baş be-
laları, limitless, tüplü ve öfkeli... 

Kale endüstri holding’e bağlı olacak Kale güvenlik sistemleri a.ş.’nin genel müdürü bu-
rak erin oldu. 14 ağustos 2012 tarihinde göreve getirilen burak erin kariyerine siemens’te 
lojistik uzmanlığı ile başladı ve sonrasında aynı şirkette pazarlama müdürlüğü yaptı. 
nisan 2003’ten itibaren K.K.t.c. telsim’de satış ve pazarlama müdürlüğü ve daha son-
rasında telsim bölgeler satış Koordinatörlüğü görevini üstlenen burak erin, kariyerine 
d-market’te telekomünikasyon departman müdürü olarak devam ederken ekim 2006’da 
geçtiği vodafone’da sırasıyla satış planlama Kıdemli müdürü, bayi Kanal yönetimi Kı-
demli müdürü, bireysel satış bölüm başkanı, satış geliştirme ve ticari pazarlama bölüm 
başkanı olarak görev yaptı. son olarak ise Kırmızı grup’ta genel müdürlük ve yönetici 
ortaklık görevlerinde bulundu.

kAlE ÇAlIŞANlARI HEm yARIŞTI HEm EĞlENDİ

kAlE GÜVENlİk SİSTEmlERİ A.Ş.’NİN GENEl mÜDÜRÜ bElİRlENDİ

turnuva sonucunda birinciliği 
tolga Kayaoğlu, Kuthan erka-
ya, umutcan zeren, servet ata-
kul ve ibrahim aksu’nun oluş-
turduğu takım “limitless” elde 
etti. erkek yarışmacılardan en 
skorer mustafa yüksel olurken, 
bayan yarışmacıların en skoreri 
Kadriye oral oldu. birinci takı-
ma dnr’dan hediye çeki ve en 
skorerlere de milli takım for-
ması hediye edildi.
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KONUT KONFERANSI AKILLI bİNALAR İLE  
kAlE kİlİT SpONSORlUĞU’NDA GERÇEklEŞİyOR!
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yaşayacağı, birbirini etkileyecek değişim ve 
dönüşüm kavramları irdelenirken, buna 
neden olacak ana unsurlardan “Kentsel 
dönüşüm afet riski altındaki alanların 
dönüştürülmesi hakkında Kanun” ve “mü-
tekabiliyet yasası” da tartışmaya açılacak. 
Konferans geçmiş yıllarda gündeme taşı-
dığı “türkiye Konut sektörü nereye gidi-
yor?” sorusuna cevap verebilecek nitelikte 
önemli sektörel bir etkinlik. sektörün önde 
gelen oyuncularını buluşturan Konut Kon-
feransı, zengin bir paylaşım platformu su-
nuyor.  Kale Kilit’in ana sponsor olarak yer 
aldığı konferansı; 400’ü aşkın yatırımcı, ge-
liştirici, müteahhit, mimar, inşaat mühen-
disi, iç mimar, tasarımcı, yapı malzemesi 
üreticisi, finansçı, akademisyen ve basın 
mensubu izleyecek.

yapı enDüstri merKezi (yem) tarafından her yıl düzenlenen Konut Konferansı bu 
yıl 18 ekim tarihinde yem’in fulya’daki çok amaçlı mekânında gerçekleşecek. Kale 
Kilit’in ana sponsorluğunda gerçekleşen “Konut Konferansı 2012”de bu yıl, dünyaca 
ünlü konuşmacılar ve uzmanlar “değişim/dönüşüm” başlığı altında konut sektörü-
nün geleceğini tartışıyor. “Konut Konferansı 2012”de konut sektörünün yaşadığı ve 

yurtDışınDa kalitesini kanıtlamış ve nihai tüketici zihninde 
yer etmiş marka olan Kale Kilit, sektörünün önemli yurtdışı 
fuarlarında göz doldurmaya devam ediyor. 03-07 mayıs ceza-
yir, 16-20 mayıs tunus, 21-25 haziran mısır, 20-24 mayıs ta-
rihlerinde libya’da gerçekleşen fuarlarda sergilediği ürünlerle 
tüketicinin beğenisini kazanan Kale Kilit, bugüne kadar 102 
ülkeye ihracat yapan “global marka” olma özelliğini bilgi biri-
kimine yansıtıyor. Kale güvenlik merkezleri showroom kon-
septiyle hazırlanan fuar stantları Kale’nin modern ve çağdaş 
yüzünü net bir şekilde yansıtıyor. labirent etkisiyle tasarla-
nan stantta müşteriye sunulan “ürün yolculuğunun” yanı sıra 
mekânda dikkat çeken şeffaflık öğesi ise teknolojik algıyı güç-
lendiriyor. gelecek dönemde iran’da confair fuarı, hindistan 
ındex fuarı ve dubai bıg 5 fuarı için özel tasarımlı standıyla 
ziyaretçilerini ağırlayacak olan Kale Kilit’in yeni ürünleriyle 
de büyük beğeni toplaması bekleniyor.

kAlE kİlİT yURTDIŞI 
FUARlARINDA 
GÖz DOlDURUyOR

Kale Kilit, yıl içerisinde farklı dö-
nemlerde tunus, mısır ve medine 
ürün seminerleri düzenledi. ara-
bistan bayisi alfozan, mısır bayi-
si el sallab for trading ve tunus 
bayisi ste Quincaillerıe ghaddab 
alt bayilerinin ve müteahhit fir-
malarının yoğun ilgi gösterdiği 
seminerde çok sayıda katılımcı 
yer aldı. 

seminerler 11 Haziran’Da 
meDine’De, 26 Haziran’Da 
mısır ve 7 temmuz’Da 
tunus’ta gerçeKleşti
medine’de madinah mövenpick 
hotel, mısır’da le meridien helio-
polis hotel ve tunus’ta hasdrubal 
sousse otel’de farklı tarihlerde 
gerçekleştirilen seminerlerde Kale 
Kilit ve ürünleri hakkında bilgi 
verilerek sektördeki yeni iş alan-
ları hakkında değerlendirmeler 
yapıldı. Kilit ve silindir semineri, 
Kale Kilit mekanik ve elektronik 
Kilit sistemleri, Kale çelik Kapı 
ve Kasalar, Kale Kapı ve pencere 
sistemleri hakkında ayrıntılı bilgi 
verildi. seminerde, Kale Kilit’in 
geçmişten bugüne gerçekleştir-
diği başarılar ve gelecek vizyonu 
paylaşıldı. seminerlerin sonunda, 
davetlilere Kale Kilit hediyeleri 
dağıtıldı.

mISIR, TUNUS VE mEDİNE’DE 
kAlE kİlİT ÜRÜN SEmİNERİ

yOĞUN İlGİ GÖRDÜ
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KullanıCısına sürekli değişen ürün gruplarında hem maliyet 
hem de fonksiyonel özelliklere sahip pencere sistemleri aksesu-
arları sunmayı kendine ilke edinen Kale Kapı pencere sistem-
leri, pvc profil pencere sistemlerinde kullanımı yaygın olan 
çift açılım sistemlerine alternatif olabilecek yeni ürünü “multi 
ispanyolet”i sektör profesyonellerinin hizmetine sundu. multi 
fonksiyonlu tek açılım ispanyolet, tek açılımda havalandırma 
özelliği ve kilitli pencere kollarıyla kısıtlayıcı güvenlik sağlamasıyla kompli-
ke özellikleri içinde barındıran çok fonksiyonlu bir üründür. pratik montajı 
ve sade yapısıyla kullanım kolaylığı sağlayan multi fonksiyonlu tek açılım 
ispanyolette tek açılım özelliğine ek olarak 7 cm’e kadar havalandırma 
özelliği de yer alıyor. 16 mm euro standart pvc kanallı profillerin tama-
mında kullanılabilen “multi ispanyolet” 15 mm kol eksen mesafesine sa-
hiptir. sınırlamalı kol özelliğiyle ev ve işyerleri gibi bireysel kullanımlı 
mekânların yanı sıra, toplu kullanım alanlarından okul, hastane, aske-
ri binalar, kreş, yüksek katlı rezidans, iş merkezleri ve kamu binaları 
başta olmak üzere birçok mekânda kullanıma uygundur. sınırlamalı 
kol ile kullanımının çocuklu aileler için güvenlikli, evcil hayvan bes-
leyen kişiler içinse havalandırma 
sağladığı için sorunsuz bir şekil-
de kullanılmaktadır. maliyeti 
nedeniyle çift açılım kullana-
mayanlar için önemli fonk-
siyonel bir üründür.

mUlTİ İSpANyOlET İlE kAlE kAlİTESİNDE HERkESE kONFOR

“MULTİ İSPANYOLET İLE 
TEK AçILIMDA ‘çİFT’ AçILIM”
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çoğu zaman işe yeni başlayan personel oldukça heyecanlı ve bu heyecanla birçok 
hatayı yapmaya hazırdır. aksilikler üst üste gelmeye başladı mı kişileri doğal olarak 
strese sokar. tüm bu olumsuzluklara rağmen bireyler, yeni bir işe sahip olmanın mut-
luluğunu da yaşamaktadır. Karşılıklı fayda sağlamak temelinde ve basamakları emin 
adımlarla çıkabilme fırsatını yaratarak Kale ailesinin yeni üyesini en iyi şekilde şirket 
çalışma ortamına hazırlamak gerekir. bu amaçla oluşturulan “Kale çalışan el Kitabı”, 
içeriği insan Kaynakları departmanı tarafından hazırlanan ve Kale ailesinin yeni üye-
lerine rehber olacak bir el kitabıdır. 
“Kale çalışan el Kitabı”, Kale endüstri holding’e bağlı grup şirketlerinin başta kuruluşu, 
potansiyeli, personel istatistikleri, olanakları, şirket içindeki görev ve sorumlulukların 
neler olduğunun yanı sıra gelecek için oluşturulan uzun dönemli şirket planlarının bir 
parçası olacak Kale ailesinin yeni üyelerinin, verimli bir iş hayatı geçirmesi amacıyla 
hazırlandı.  şirket uygulamaları, kuralları ve işleyişi ile ilgili bilgi sahibi olunmasını 
sağlayacak çalışan el Kitabı işe yeni başlayacak personele verileceği gibi mevcut mavi 
ve beyaz yakalı personele de dağıtıldı. 
Kale Kilit Kurucusu ve Kale endüstri holding onursal başkanı sadık özgür ve yönetim 
Kurulu başkanı sedat özgür’ün mesajlarının yer aldığı kitapçıkta, şirket geçmişinin ve 
mevcut potansiyelinin hangi boyutta olduğu ve nelerin önemsendiği rahatlıkla algıla-
nabiliyor.

KALE İLK GÜNDEN İTİbAREN
ÇAlIŞANlARININ HER zAmAN yANINDA 

yaşam alanlarınDa güvenlik denilince 
akla gelen ilk marka olan Kale Kilit, yaz 
dönemi boyunca devam eden “aklınız 
evde Kalmasın!” temalı yeni bir kampan-
ya başlattı.
Kale Kilit’in farklı tüketici ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere ürettiği ürünleri ile tüm 
evler ve aile bireyleri güvence altında ola-
cak. Kampanyada beğeniye sunulan tüm 
yenilikçi ve güvenli Kale Kilit ürünleri 
sayesinde herkes “aklı evde kalmadan” 
evlerini Kale’ye emanet edecek. Kale Kilit ürünleri ile aklınız 
evde kalmadan evden çıkın, işe gidin, spor yapın, tatile çıkın. 
birbirinden güvenli yenilikçi ürünleri ile Kale Kilit, yaşam 
alanlarını güvence altına alarak, yakın zamanda piyasaya 
sunduğu yenilikçi birçok ürün çeşidi ile teknolojik yapısını ön 
plana çıkarıyor. 

kale enDÜStri 
HolDing 
ÇalıŞanları 
ve aileleri 
eğlenceli bir 
gÜn geÇirDiler.

Kale enDüstri aile günü piknik organi-
zasyonu 24 haziran 2012 pazar günü bey-
koz Kaymakdonduran piknik alanında 
gerçekleşti. Kale Kilit ve Kale çelik eşya 
genel müdürü nadir erze ve çok sayıda 
üst ve orta düzey yöneticiyle tüm çalı-
şanların katıldığı piknikte, çalışanlar aile-
leriyle doyasıya eğlendiler. mavi ve beyaz 

GElENEkSEl pİkNİk ORGANİzASyONUNDA bİR ARAyA GElDİ
yakalı çalışanların diğer yıllara göre daha yoğun ilgi gösterdikleri ve aileleriyle 
birlikte katıldıkları piknik organizasyonu eğlenceli anlara sahne oldu. etkin-
lik, çalışan motivasyonu ve kurum birlikteliğini yansıtması adına çalışanların 
takım ruhuyla hareket etmesine katkıda bulunuyor. sabah verilen kahvaltı 
ve zengin bir menüyle sunulan öğle yemeği sonrası çalışanlar çocuklarıyla 
katıldığı çeşitli oyun ve yarışmalarda doyasıya eğlendiler. yarışmaları kaza-
nanların hediyeleri yöneticiler tarafından verildi. etkinlikte acil durumlar için 
ambulans ve sağlık personeli de hazır bulundu.

KALE 
ENDÜSTRİ 
HOLDİNG 

çALIŞANLARI

bİZ’DEN HAbERLER
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“AKLINIZ EVDE KALMASIN!” KAMPANYASIYLA KALE KİLİT TEKNOLOjİSİ

EVlERDE mAkSİmUm GÜVENlİk SAĞlIyOR



kİlİT NE SÖylER

roma’da bulunan bu köprü ‘Âşıklar köprüsü’ olarak 
biliniyor. italyan gençler, üzerlerine kendilerinin ve 
sevgililerinin isimlerini yazdıkları kilitleri  köprünün 
demir parmaklıklarına asıp anahtarlarını da tiber nehri’ 
ne atıyorlar. böylece aşklarını kilitleyip, bir ömür boyu 
sürmesini sağlamış oluyorlar. tarihe bakıldığında bu 
seremoninin çok eski bir uygulama olmadığını görüyoruz. 
Federico Moccia’nın 1996 ve 2002 yıllarında basılan 
“göğün Üç Metre Üzerinde” ( tre Metri il cielo) ve “Seni 
Çok arzuluyorum” ( Ho voglia di te) isimli kitaplarında 
bahsi geçen kilit asmak inanışının daha sonra halk 
tarafından gelenek haline getirildiği biliniyor. Hatta 
insanlar bu kilitleri asmaya başladıklarında seçtikleri 
elektrik direği adeta bir dilek ağacına dönüşmüş ve daha 
sonra elektrik direği kilitlerin ağırlığına dayanamayıp 
devrilince de belediye direklere kilit asmayı yasaklamış. 
ama bu durum sonsuza dek birlikte olmak 
isteyen âşıkları pes ettirmemiş. 
Çünkü  hâlâ köprünün metal 
parmaklıklarına  kilit asmaya 
devam ediyorlar. aşk 
Çeşmesi’ne para atarak 
aşk dilemek, Ponte Milvio 
köprüsü’ne de kilit asarak 
‘aşk kilitlemek’ roma’da 
Sevgililer günü’nün olmazsa 
olmazları arasında gösteriliyor.

EYLÜL 201244

ÂŞıklar kÖPrÜSÜ 
Ponte Mılvıo
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AŞklARI kORUyAN 
kİlİTlER
dünYAnın dÖrT Bİr YAnındA 
BİrBİrİnİ Seven İnSAnLAr, 
AşKLArı İçİn dİLeKLerde 
BuLunuYorLAr…

asma Kilit seremonisinin ne zaman başladığı tam olarak bilinmese 
de bazı kaynaklara göre ilk olarak 1980’lerde macar kenti pecs’te baş-
ladığı söyleniyor. bu gelenek hakkında kesin kaynak olmasa da günü-
müzde dünyanın dört bir yanına ulaşmış olduğu inkâr edilemez bir 
gerçek. özellikle son dönemlerde batılı ülkelerde gelenek haline gelen 
kilitler şehrin belli bölgelerine asılıyorlar.  adına ‘aşk kilidi’ denilen 
asma kilitlerin üzerine, sevgililer adlarını ya da adlarının baş harfle-
rini yazıp şehirdeki parklara, ağaçlara, köprülere bu kilitleri asarak 
aşklarını bir daha çözülemeyecek bir şekilde kilitliyorlar. ardından 
bu kilitlerin anahtarlarını da uzaklara atarak aşklarına olan bağlılık-
larını gösteriyorlar. Kilitlerin bazıları bildiğimiz asma kilitlerden olu-
şuyor, çoğunluğu oluşturan geri kalan kısmı ise  bu iş için üretilmiş 
rengârenk türlerden oluşuyor.  lafı fazla uzatmadan bu geleneğin 
sürdüğü bazı ülkelerden bahsetmek istiyoruz.

moskova’da Kremlin yakınında bulunan vodootdovniy Kanalı’nın üzerindeki 
köprü yeni evli çiftlerle dolu. çiftler kanal üzerinde bulunan lujkov Köprüsü 

üzerinde kurulu özel metal ağaçlara evliliklerinin ebediyete kadar sürmesi için 
kilit asıp anahtarını da suya atıyorlar. güzel görüntülere sahne olan köprü, 
her yıl çok sayıda turist tarafından da ziyaret ediliyor. genellikle evliliklerin 

gerçekleştiği cumartesi günleri rus gençler köprüye yakınları ve arkadaşlarıyla 
birlikte gelerek kilidi asıp anahtarını, az önce dediğimiz gibi, suya atıyorlar. 

ardından yeni evli çiftler düğüne gelen tüm davetlilerle birlikte fotoğraf 
çektirmek için metal ağaç önünde hatıra pozu veriyorlar. oldukça popüler hale 

gelen bu âdet moskova belediyesi tarafından da destekleniyor. belediye kısa süre 
içinde kilitlerle kaplanan metal ağaçları söküp yerine boş bir metal ağaç daha 

koyuyor. tamamen kaplanan eski ağaçlar ise köprünün yan tarafındaki sahilde 
sergileniyor. böyle devam ederse lujkov Köprüsü’nün etrafı çok kısa zamanda 

‘kilit ağaçlar’dan oluşan ormanlarla kaplanacaktır diye düşünüyoruz.

pont des arts Köprüsü parisli gençlerin 
sevgi gösterilerine sıkça sahne oluyor. 
âşıklar diğer şehirlerde olduğu gibi bu-
rada da köprünün korkuluklarına ki-
litler asıyorlar. astıkları bu kilitlerin 
anahtarları da aynı dilekler uğruna se-
ine nehri’nin serin sularına uğurlanıyor. 
gerçi paris’teki gelenek bürokrasiye 
takılmış durumda. Kilitler ağırlık 
yaptığı için köprüye zarar veriyor. 
dolayısıyla paris valisi de, kamu 
malına zarar verilmemesi amacıy-
la bu uygulamayı kaldırarak yakın 
zamanda alternatif bir çözüm 
üretti. Köprü yerine buraya da me-
tal ağaçlar konularak, kilitlerin bu 
ağaçlara asılması sağlanıyor.
bu gelenek daha uzun yıllar süreceğe 
benziyor. dünyanın dört bir yanında kilit-
ler aşkların koruyucuları olarak görülmeye 
ve genç âşıkların birbirleri için yaptıkları hoş birer jest olarak varlıklarını sürdür-
meye devam edecek belli ki… bu eğlenceli yönteme başvurmaktan kimseye zarar 
gelmeyeceği kesin… aşkınızı kilitleyen anahtarı kolay bulunamayacak bir yerlere 
saklamayı unutmadığınız sürece…

rusya’Da çiFtler 
evliliKlerini 

ölümsüzleştirmeK için 
Köprüye Kilit asıyor

paris’te 
aşK başKaDır… 

tabii aşKına 
saHip çıKabilene…



sağlık konusunda oldukça fazla yanlış bilgiye sahip olunan bir diğer konu; göz sağlığıdır. 

örneğin uzun süre televizyon ve bilgisayar karşısında vakit geçirmenin gözü bozmadığı 

ancak uzun süre ışığa bakmaya bağlı olarak göz yüzeyindeki gözyaşında kuruma olduğu 

araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. bu gibi durumlarda göz içerisinde yanma, batma, 

kızarma ve refleks sulanma meydana gelebilir fakat göz sağlığı kalıcı olarak tehlikeye 

atılmış olmaz. gözlük kullanan insanların, kullandıkları gözlüğü devamlı takmaları gerektiği 

düşüncesi yanlış bilinen başka bir konudur. sadece uzak gözlüğü devamlı takılmalıdır; 

yakın gözlüğü yalnızca yakın mesafe çalışmalarında kullanılır. ayrıca ‘gözün gözlüğe 

alışması’ üzerine herhangi bir bilimsel saptama yoktur. yaygın olarak düşünülen son yanlış 

ise ilerleyen yaşlarda karşılaşılabilecek göz sağlığı problemlerinin çaresi olup olmadığı 

üzerinedir. modern tıp sayesinde çoğu sıkıntı giderilebilmektedir. Katarakt cerrahisinin, 

görmeyi olduğu gibi eski haline getirebildiği bilinen bir gerçektir. Kuşkusuz bu gibi 

operasyonlarda başarı sağlanabilmesi ve görmenin iyi olabilmesi için retina tabakasının 

sağlıklı, kişinin görme potansiyelinin de iyi olması dikkate alınmalıdır.

yanlış. diğer adıyla ‘‘influenza’’ olarak bilinen grip, yaygın bir inanışa göre sadece soğuk ha-
valarda insanlara bulaşır. 18’inci yüzyılda dünya üzerinde adeta terör estiren grip mikrobu, 
yıllar içerisinde hâlâ varlığını sürdürmeyi başarmıştır. bu hastalığı insanlar, günümüzde ne-
dense basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu ve ancak soğuk havalarda yakalanabilecekleri 

bir hastalık olarak görmektedirler. oysa bilimsel veriler kişinin gribe sadece soğuk ha-
valarda yakalanmadığını söylemektedir. gribin kolay atlatılan bir hastalık olması 

konusuna gelirsek; bu, insanoğlunun geçmişi hakkında ne kadar unutkan oldu-
ğuna dair en büyük kanıtlardan biridir. 1919 yılında dünya üzerinde yaklaşık 

olarak 35 milyon insanın grip sebebiyle hayatını kaybettiğini biliyor muydu-
nuz? ispanya’da yaklaşık 8 milyon kişi bir tür grip mikrobundan hayatını 

kaybettiği için bu gribe ‘ispanyol gribi’ denilmiştir. durum böyle olunca 
grip, ne kolay atlatılacak bir hastalık ne de basit bir üst solunum yolu 
rahatsızlığı olarak görülmemelidir. elbette yeni çıkan aşılar ve ilaçlar, 

grip mikrobu ile savaşmak konusunda eskisine kıyasla oldukça başa-
rılıdır. fakat bunun için başkasından ödünç ilaç almak veya kişinin 
kendi reçetesiyle hareket etmesi yerine, bir hekime görünmesi ve 
tedavisine bir an önce başlaması son derece önemlidir.

doğru. diyet ürünlerin çoğu sıfır kaloriye sahip değildir. üstelik aralarında 
ciddi miktarda yağ ve kalori barındıran diyet ürünler de mevcuttur. bu 

ürünleri beslenme sırasında devamlı tüketmek yerine normal yemek 
porsiyonlarınızı azaltarak sağlıklı ve taze ürünleri tüketmenizde fayda 

vardır. diyet ürünleri yağ veya şeker oranları azaltılmış, açlık anını 
bastırma amacıyla arada bir kullanılabilecek gıdalar olarak görülebilir. 

özellikle ürünlerin ambalajlarının arkalarında yer alan besin değeri 
tablolarına dikkat etmeli ve beslenmenizde bu ürünleri ağırlıklı olarak 

kullanmamalısınız.

kolay atlatılan bir HaStalıktır ve  SaDece kıŞ aylarınDa griP olunur.
ÜrÜnlerin ÜzerlerinDeki kalori 

rakaMlarına alDanıP SınırSız MiktarDa tÜketMeMeliSiniz.

Kimi zaman duyduKlarımız, Kimi zaman Kaynağını hatırlamadığımız 
haberler, bazen de Kendi Kanaatlerimiz... ‘doğru bildiğimiz yanlışlar’ 
ve ‘yanlış bildiğimiz doğrular’, söz Konusu sağlıKsa çoK daha büyüK 
önem taşıyor. bunlardan birKaçının üzerinden geçelim mi?

gerçek
yANITlAR

İlGİNÇ ‘SAĞlIk’ SORUlARINA 

Doğru

yanlıŞ

griP
Diyet

kaSlı
inSanlar Her zaMan 
DaHa kuvvetli olur.
yanlış. özellikle vücut 
geliştirme sporu ile ilgilenen 
kişilerde böyle bir özellik çoğu 
zaman yoktur. yapay yollardan, 
protein ve ilaç takviyesi ile elde 
edilen bu kaslar sadece görüntü 
olarak mevcuttur.
peki, yüksek düzeyde güç 
isteyen sporları yapan kişilerde 
durum farklı mıdır? 

aslında kısmen de olsa durum 
aynıdır. bu kişilerde genellikle 
kuvvetin ivmesi tek yönlüdür. 
yani vücutta bulunan kaslar 
örneğin ağırlık kaldırmaya 
yönelik olarak  geliştirilmişse, 
güç kullanımı gerektiren çoğu 
eylemde kişi çabuk yorulur. 
eğer kuvvetli olmak istiyorsanız 
dengeli bir spor programını 
takip etmelisiniz.

gÖz

yanlıŞ

yanlıŞ

ÜÇ yANlIŞ bİR DOĞRU
SAĞLIK

DıŞ etkenlerDen Dolayı kaybeDilen gÖz Sağlığı DÜzeltileMez.



ÇÖl kAplANI
KariyerinDe sayısız başarılara imza atan Kemal merkit, bundan aylar önce 
motosiklet tutkusunu böyle paylaşmıştı bizlerle. çocukluğundan beri motor 
sporlarına ilgisi olan Kemal merkit, çöl Kaplanı olarak da anılıyordu.
52 yaşındaki çöl Kaplanı, bu yıl üçüncüsü düzenlenen transanatolia rallisi’ne 
her zaman olduğu gibi pozitif enerjisiyle katılmıştı fakat yarış sırasında hol-
landalı Wouter vaarkamp’ın toz bulutundan dolayı önünü göremeyip, ken-
disine çarpmasının ardından değerli sporcumuz maalesef hayatını kaybetti.
bilindiği gibi dakar ve benzeri ralliler dünyanın en tehlikeli yasal spor organi-
zasyonlarından biri olarak görülüyor. Kum fırtınaları, yüksek hava basınçları, 
uçurumlar ve çöl sıcakları bu sporun bu derece zor bir yarış olarak ün kazan-
masında etkili faktörlerin başında geliyor.
ülkemizi bu zorlu organizasyonda defalarca başarıyla temsil eden değerli 
sporcumuz Kemal merkit’e allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağ-
lığı diliyoruz. ışıklar içinde uyu ‘çöl Kaplanı’… 

IŞIKLAR İçİNDE UYU 

‘‘moToSİKLeT Benİm İçİn Bİr TuTKu. müCAdeLe 
eTmeK Hem Bu Sporun Hem de Benİm 
ruHumdA vAr. BAşArıLı oLABİLmeK İçİn 
YıLmAz SAvAşçıLAr oLmAK gereKİYor”
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zarar görmüş olup kapılarını değiştirmek 
isteyenler için hızlı, pratik ve güvenli bir 
çözüm sunuyor. “acil çözüm Kapısı”, za-
rar gören kapının yerine sipariş edilen 
yeni kapı hazır olana kadar, Kale çelik 
Kapı’nın üst düzey kalite standartların-
da geçici bir güvenlik çözümü getiriyor.   
standart kapı üretme süresini beklemeye 
gerek olmadan, birkaç saat içinde takı-
labilecek olan “acil çözüm Kapısı”, Kale 
çelik Kapı bayileri ve Kale güvenlik mer-
kezleri aranarak sipariş edilebiliyor.   

Kale çeliK Kapı’Dan HırsızlıK 
mağDuru olanlar için Kişiye özel 
pratiK uygulamalar 
bir terzi gibi, özel ölçüde kapı üreten Kale 
çelik Kapı’nın tasarımı “acil çözüm Ka-
pısı”, uluslararası güvenlik standartların-
dan ödün vermeden kullanım kolaylığı 
sunuyor.  çift yönlü kancalı kilit siste-
miyle hem sağdan hem de soldan kilitle-
me imkânı tanıyan “acil çözüm Kapısı”, 
eninden ve boyundan ayarlanabilir ölçü-
leri sayesinde kapıya göre geçici olarak ta-
kılabiliyor.   Konuyla ilgili değerlendirme-
de bulunan Kale Kilit ve Kale çelik eşya 
genel müdürü nadir erze, “yüksek kalite 
hedefiyle,  ar-ge çalışmalarımızı, müş-
terilerimizin ihtiyaçları ve talepleri doğ-
rultusunda sürdürerek yeni ürün tekno-
lojileri geliştiriyoruz.  Kale çelik Kapı’nın 
güvenlik, dayanıklılık ve mükemmel 
servis garantisini bir arada sunduğumuz 
“acil çözüm Kapısı”nı müşterilerimizin 
kullanımına sunmaktan gurur ve mutlu-
luk duyuyoruz.  bu uygulamayla, hırsızlık 
gibi üzücü bir durumla karşılaşan ve yeni 
kapı sipariş veren müşterilerimize bek-
letmeden hizmet verebileceğiz.  böylelik-
le müşterilerimiz kapı siparişi verdikleri 
dönemde de Kale çelik Kapı güvencesine 
ve konforuna sahip olacaklar,” dedi.

önCü uygulamalarıyla sektörünün lider 
markası olan Kale çelik Kapı, sektörde 
bir ilki daha müşterilerinin hizmetine su-
nuyor.  Kale’nin güvenlik teknolojisinde 
sahip olduğu 60 yıllık birikimle, müşteri 
talepleri doğrultusunda tasarladığı “acil 
çözüm Kapısı”, hırsız tarafından kapısı 

kAlE ÇElİk kApI’DAN SEkTÖRDE 
bİR İlk: “Acİl ÇÖzÜm kApISI” 

KALE çELİK KAPI’DAN KESİNTİSİZ GÜVENLİK

kale kilit ve kale Çelik eŞya 
genel MÜDÜrÜ naDir erze



Kale enDüstri HolDing bünyesinde faaliyet gösteren Kale Kilit 
dış ticaret a.ş. akıllı çözümler sunan Kartlı Kilit sistemleri ve ge-
çiş Kontrol sistemleri başta olmak üzere ürünlerinin tercih edildiği 
mekânlara değer katmaya devam ediyor. ürün portföyünde yer alan 
Kartlı Kilit sistemleri, elektronik Kilit sistemleri, şifreli ve Kartlı ge-
çiş Kontrol sistemleri, şifreli elektronik Kabin Kilitleri ve elektronik 
çelik Kasalar yurtiçi ve yurtdışında birçok kurumsal projede ve bi-
reysel kullanımlarda üst düzey teknolojisiyle güvenle kullanılmak-
tadır. 1989 yılında kurulan dorçe firmasının prefabrik yapı konu-
sunda türkiye’de yürüttüğü üstyapı ve altyapı projelerini, yurtiçi 
ve yurtdışında başarı ile temsil ederek birçok projeyi referansları 
arasına katmış, alanında dünyanın sayılı firmaları arasında yer alan 
uluslararası bir firmadır. dorçe, inşaat malzemelerini türkiye, mo-
ritanya ve bölge ülkelerinden temin ederek avrupa’dan afrika’ya 
ticareti hareketlendiren eksenlerden birini oluşturmuştur. dorçe 
firmasının dünya çapında gerçekleştirdiği projelerin yanı sıra ma-
dencilik sektörünün önemli çalışma alanlarından olan moritanya’da 
yürüttüğü önemli bir projede tercihi Kale Kartlı Kilit sistemleri oldu. 
Kartlı Kilit sistemimiz, özellikle çalışan personelin inşaat süresince 
kaldığı tesislerin yapımında kullandığı mekânlarda ve yapım son-
rası projenin kendisinde tüm geçiş sistemlerinde güvenliğin sağ-
lanmasında kullanılıyor. projede kullanılan mifare kart teknolojisi 
ile çalışan Kartlı Kilit, sert iklim şartlarına uygun paslanmaz çelik 
gövdeden yapılmış özel bir üründür.   her kullanıcı için ayrı ayrı ta-
nımlanabilen mifare kart teknolojisi ile üretilen Kale Kartlı Kilitler 
her tür ihtiyaca ve yönetim anlayışına göre yapılanabilir özelliği ile 
kullanıcısına geçişlerini daha seri ve sorunsuz kılarak sunduğu ra-
porlama imkânıyla da proje yönetimine büyük bir avantajın yanı 
sıra üst düzey güvenlik sağlıyor.   Kale Kartlı Kilit işletim progra-
mı, işletmenin ihtiyaçları, genel çalışma koşulları ve sık personel 
değişimleri göz önüne alınarak geliştirilmiştir. programın sağladığı 

avantajlar ile master kart yapabilme, operasyon kayıtla-
rını görüntüleyebilme, kullanıcı odalarının durum-

larını ve müsaitliğini takip edebilme, giriş-çıkış 
zamanlarını seçebilme, yetkilendirme gibi 

özellikler bulunuyor. ürün ve sistemlerimiz 
sibirya’dan nijerya’ya, demoktratik Kongo 
cumhuriyeti’nden belçika’ya, Kerbela’dan 
cezayir’e ve izlanda’ya kadar yurtdışında 
61 ülkede çok sayıda büyük projede güven-
le kullanılmaktadır.

bİZ’DEN HAbERLER
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KALE KARTLI KİLİT SİSTEMLERİ ÖNEMLİ VE  
STRATEjİK MEKÂNLARDA

GÜVENlE TERcİH EDİlİyOR! 
dünyanın önemli stratejiK meKânlarında tercih edilen 
Kale Kilit dış ticaret’in yeniliKçi ürünleri sağladığı üst 
düzey güvenliK ve üstün teKnolojiK yapısıyla tüm değerleri 
Korumaya devam ediyor.




