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Kale Kilit ve Kale Endüstri Holding ailesi olarak 60’ıncı yılımızı yaşa-
dığımız şu günlerde, geçmişe dönüp baktığımızda; kendini sürekli 
geliştiren, çağa ayak uyduran, sosyal sorumluluklarını bir an olsun 
unutmayan ve en önemlisi saygı ve güven duyulan bir marka olma-
nın haklı gururunu yaşıyoruz.

60 yıldır sektörde lider konumda bulunan Kale Kilit, liderliğini pekiş-
tiren yenilikçilik anlayışı ile faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. 
Bu anlayışın bir sonucu olarak, 2013 yılında ‘‘Elektronik Güvenlik 
ve Alarm İzleme Merkezi Hizmeti’’ pazarında da yetkin ve etkili bir 
konuma gelmeyi hedeflerimiz arasına koymuş bulunuyoruz.

Bu hedef doğrultusunda, sadece güvenlik sistemlerinde değil; Kale 
ürünlerinin bulunduğu tüm pazarlarda da yenilikçi ürünlerimiz ile 
örnek olmayı ve lider konumumuzu sürdüreceğiz. 

60 yıl boyunca sosyal sorumluluklarımızı; sosyal zorunluluk olarak 
hiçbir zaman görmedik. Sosyal çevresiyle sürekli etkileşimde bulu-
nan, sadece başarı odaklı bir marka değil; hayatın içinde, yaşayan 
bir marka olarak varlığımızı sürdürmeyi amaç edindik.

Bu amacımıza bugüne kadar ulaştığımızı mutluluk duyarak gururla 
söyleyebiliriz. Her zaman olduğu gibi bizler için ulaşılması gereken 
hedefler kadar, hedef olarak görülmeyen; her anımızda öyle olma-
mız gereken değerlerimiz de mevcuttur. Bunlar; güvenilir, yasalara 
ve ahlaki değerlere bağlı; yenilikçi, yaratıcı ve girişimci bir şirket 
olarak topluma ve ülke ekonomisine güç katmaktır. 

Bu değerlerimizden ödün vermeden nice 60 yıllarda güven duyulan 
bir marka olarak anılmak dileğiyle… 

En derin saygı ve sevgilerimle…

SEDAT ÖZGÜR

Yönetim Kurulu Başkanı
Kale Endüstri Holding

SUNUŞ

GELİŞMEYE, YENİLİĞE VE SOSYAL 
SORUMLULUKLARIMIZI GERÇEKLEŞTİRMEYE  

ARA VERMEDEN İLERLEMEYE 
DEVAM EDİYORUZ
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Yeni bir yılda yeni sayımızla tekrar karşınızdayız...

60’ıncı yılımıza girdiğimiz 2013 senesinde de kalite, garanti ve güven 
adıyla anılmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda birçok ürün ve 
hizmeti müşterisiyle buluşturmuş olan Kale Endüstri Holding’in 60 
yıl boyunca hayata geçirdiği önemli sosyal sorumluluk çalışmalarını 
“Onursal Haber” bölümünde bir arşiv niteliğinde titizlikle hazırladık.

Ayrıca yeni sayımızda sizlerle keyifli ve bir o kadar da güzel bir habe-
ri de paylaşmak istiyoruz: Kale Endüstri Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Sedat Özgür’ün ikinci oğlu Sedat Deniz dünyaya geldi. Kale 
ailesine katılan Sedat Deniz bebeğe “hoş geldin” diyerek sağlıklı ve 
uzun bir hayat diliyoruz.

Günümüzde güvenlik olgusuna artık tek bir pencereden değil, daha 
bütünleşik bir anlayışla bakılıyor. “Vizyon” bölümünde güvenlik sek-
törünün Türkiye’deki en önemli temsilcisi Kale’nin yarattığı yeni 
marka Kale 7/24’ün Tam Kapsam Güvenlik anlayışıyla çalışmalarını 
sürdüren Kale Güvenlik Sistemleri A.Ş. Genel Müdürü Burak Erin ile 
yeni markaya dair gelecek değerlendirmeleri üzerine keyifli bir soh-
bet gerçekleştirdik.   

Sürdürülebilirlik ve yeşil çevre, yaşadığımız şehirlerde büyük rol 
oynuyor. İnşaat sektöründe geleceğe dair sürdürülebilirlik çalışma-
larını ve yeşil binaları sizler için tüm detaylarıyla “Şehrin Anahtarı” 
bölümümüzde inceledik.

Avrupa’nın en eski insan fosillerinin keşfedildiği ülkesi olan Romanya, 
“Keşf-i Âlem”de ‘Kâşifin Sırrı’ oluyor. Ayrıca her sayımızda olduğu 
gibi konuk olduğumuz ülkede Kale ürünlerinin satışlarını sürdüren 
ilgili bayimize de sayfalarımızda yer vermeye devam ediyoruz.

“Aklınız Evde Kalmasın” başlıklı köşemizde; can ve mal güvenliği 
konusunda ihtiyaç duyulduğunda üst düzey koruma sağlayan Kale 
Yangın Kapısı’nı tanıtıyor ve “yangının provası yok” diyoruz.

“Sağlık” köşemizde ise yaz aylarına yaklaştığımız şu günlerde; insan-
lığın çağın hastalığı diyabet ve obezite ile mücadelesini ele aldık.

Güvenlik’ten ötesini yaşayacağınız Tam Kapsam Güvenlik hari-
tasındaki her ürünümüzle yenilik, gelişim ve değişim için yolumuza 
devam ediyoruz.

Keyifli okumalar dileriz…

HASAN YILMAZ

Kurumsal İletişim ve Reklam Yöneticisi
Kale Endüstri Holding
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İNŞAAT SEKTöRÜNDE SÜRDÜRÜLEbİLİRLİK

YEŞİL bİNA

KALE GÜVENLİK SİSTEMLERİ A.Ş. 
GENEL MÜDÜRÜ bURAK ERİN

KAle eNdüSTRİ HoldİNG, TüRKİYe’de HeNüz “KURUMSAl SoSYAl 
SoRUMlUlUK” (KSS) KAvRAMININ TAM olARAK dUYUlMAdIğI YIllARdA, 
KURUCUSU SAdIK ÖzGüR’üN HAYIRSeveR İŞAdAMI KİMlİğİYle BAŞlATTIğI 
SoSYAl SoRUMlUlUK PRojeleRİNe HIz KeSMedeN devAM edİYoR.6

ONURSAL HAbER
SoSYAl SoRUMlUlUK PRojeleRİ

VİZYON
KAle GüveNlİK SİSTeMleRİ A.Ş. 
GeNel MüdüRü BURAK eRİN 

ŞEHRİN ANAHTARI
YeŞİl BİNAlAR

KÜLTÜR SANAT
“ÇÖl ve deNİz ARASINdA”

KEŞF-İ ÂLEM
dRACUlA’NIN GÖlGeSİNdeKİ RoMANUS 
ToPRAKlARI: RoMANYA

YAKIN PLAN
FoToğRAF İle deKoRASYoN

AKLINIZ EVDE KALMASIN
KAle YANGIN KAPISI

bİLGİNİZ OLSUN
GüveNlİ MeKâNlAR İÇİN 
BASİT ve eTKİlİ ÖNleMleR

İÇİMİZDEN bİRİ
KAle ÇelİK eŞYA - evdeMA BAYİSİ

bİZ’DEN HAbERLER

SAĞLIKLI YAŞAM 
dİYABeT ve oBezİTe
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ev deKoRASYoNUNdA MoBİlYA ve dİğeR eŞYAlARIN 
TeRCİHİ YAPIldIKTAN SoNRA SIRA HePİMİzİN Bİldİğİ 

GİBİ BoŞTA KAlAN dUvARlARA GelİR. BU SAYIMIzdA, 
BİldİğİMİz KlASİK YÖNTeMleRİN dIŞINdA; TİTİzlİKle 
deKoRe eTTİğİMİz evleRİMİzİN dUvARlARINA RUH 

KATMAK İÇİN AlTeRNATİF YÖNTeMleRdeN BİRİNİ ele 
AlACAğIz: ‘TABlo FoToğRAFlAR’...

YAKIN PLAN

KALE ENDÜSTRİ HOLDİNG
SOSYAL SORUMLULUK PROjELERİNDE öRNEK KURULUŞ 

SUNA ve İNAN KIRAÇ vAKFI PeRA MüzeSİ, 
BİNleRCe eSeRİYle oRTAdoğU’NUN 
eN ÖNeMlİ MüzeleRİNdeN BİRİ olMA 
Özellİğİ TAŞIYAN üRdüN UlUSAl Güzel 
SANATlAR GAleRİSİ’NdeN BİR SeÇKİYe ev 
SAHİPlİğİ YAPIYoR. 
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“Çöl ve Deniz Arasında”

Kale Endüstri Holding A.Ş. Adına 
Sedat Özgür
Yazı İşleri Müdürü 
Kenan Kızıltan
Genel Yayın Yönetmeni 
Hasan Yılmaz
Yayın Kurulu 
Sedat Özgür, Kenan Kızıltan, 
Cavit doğan, ülkü Karaosmanoğlu, 
Hasan Yılmaz
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Bir AnAdolu girişimcisi 
olarak 1950’li yıllarda ülkemi-
zin sanayileşmesine önderlik 
eden kişilerden biri olan Sa-
dık Özgür, gelecekte ihracat-
taki başarısıyla ülke ekono-
misine katkı sağlayacak olan 
Kale Kilit’i kurarken, sosyal 
sorumluluk anlamında ülke-
sine ve doğduğu topraklara 
hizmet etmeyi de kendine 
ilke edinmişti. 1975 yılında 
İstanbul’da tanıdığı bir ilkokul 
öğretmenini Sivas’a gönderen 
Özgür, ülkenin geleceğine yapılacak ya-
tırımın, çocukların eğitimine yapılacak 
katkı ile mümkün olacağını düşünü-
yordu. Sivas’ta maddi imkânsızlıklar 
sebebiyle okuyamayan kızlı-erkekli 20 
çocuğa İstanbul’da yatılı okuma fırsatı 
sunması, Sadık Özgür’ün gelecek yıllar-
da “kurumsal sosyal sorumluluk” pro-
jesi olarak hayata geçireceği “topluma 
hizmet” adımlarından sadece ilkiydi. Ni-
tekim ilerleyen yıllarda daha çok çocuğa 
eğitim imkânı sunmak için okullar aça-
cak, o çocuklar okula kolay gidebilsinler 
diye yollarını yaptıracak, eğitim alanın-
daki projeleri devam ederken bunları 
çevre ve sağlık alanındaki yeni projeler 
izleyecek ve sonunda bir hastane yaptı-
racaktı…

TBMM ÜsTÜn HizMeT ÖdÜlÜ ile 
TAçlAnAn “vefA Borcu”
Geçen yıllar boyunca Kale Endüst-
ri Holding’in temel değerlerinden biri 
olan sosyal sorumluluk anlayışı; Kale 
Kilit’in Kurucusu ve Onursal Başkanı 
Sadık Özgür’ün ülkesine ve milletine 
vefa borcunu ödemeyi ilke edinmesiy-
le şekillendi ve her seferinde daha çok 

kişiye ulaşan projelerin hayata geç-
mesini sağladı. Sadık Özgür; eğitimin 
Türkiye’nin geleceğine yönelik yarattığı 
değerin bilinci ile Sivas’ın Divriği ilçe-
sinde ilkokul, ortaokul, Anadolu Tica-
ret Meslek Lisesi ve meslek yüksek oku-
lu yaptırırken, kurucusu olduğu Sadık 
Özgür Vakfı aracılığıyla sayısız gence 
eğitimlerine devam edebilmeleri için 
fırsat sundu. Şüphesiz eğitime verdiği 
bu değerin arkasında, kendisinin eği-
tim hayatına imkânsızlıklar nedeniyle 
devam edememiş olmasının da etkisi 
vardı. “Çocuklar maddi imkânsızlıklar 
sebebiyle eğitimden geri kalmamalı 
anlayışı” bir hafta sonu gazetede gör-
düğü bir haberle zihninde tekrar canla-
nacaktı örneğin… Haberde, üniversite 
imtihanlarını kazanan, memleketinde 
çobanlık yapan bir kız öğrencinin, ai-
lesinin imkânlarının elvermeyişi sebe-
biyle okula gidemeyeceği yazıyordu. 
Özgür, haberi okur okumaz, bugün 
Kale Endüstri Holding Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı olan Kenan 
Kızıltan’ı aramış, öğrenciye ve aileye 
ulaşılarak, kendisine eğitim desteği ve-
rilmesini istemişti. Çoban Ayşe, verilen 

eğitim desteği ve azmi ile okulunu 
bitirirken, mezun olduktan sonra 
Sadık Özgür’ü her yıl ziyaret etti. 
Geçen yıllar içerisinde Kale En-
düstri Holding’in kurumsal sosyal 
sorumluluk faaliyetleri içerisinde 
sağlık ve çevre konuları da ön-
celikli bir konuma geldi. Bunun 
en güzel örneği, 96 yatak kapa-
sitesi ve modern teçhizatı ile göz 

dolduran Sivas Divriği Sadık 
Özgür Devlet Hastanesi oldu. 
Sadık Özgür’ün “ülkeme vefa 

borcum” diye tanımladığı tüm 
projeler, sadece okullarda okuyan öğ-
rencilerin ve sunulan desteklerden fay-
dalanan yerel halkın Özgür’e olan sev-
gisini artırmakla kalmadı. Ülkemizin 
refahı, eğitimi, sağlık ve sosyal gelişimi 
için yürüttüğü çalışmalar nedeniyle 
2009 yılında Sadık Özgür, TBMM Üstün 
Hizmet Ödülü’ne layık görüldü.

KAle endÜsTri Holding’in 
KuruMsAl sosyAl soruMluluK 
AnlAyışı
Bugün toplumdaki refah seviyesinin 
artması ve sürdürülebilir kılınması için 
bireylere olduğu kadar kurumlara da 
önemli sorumluluklar düşüyor. Kale  
Endüstri Holding, sahip olduğu tevazu 
ve tüketici odaklı bakış açısıyla bu so-
rumlulukları bilince dönüştürmeye ve 
kitlelere ulaştırmaya, kurumsal değer-
lerinden biri olarak büyük önem ve-
riyor. Değişimin önünden gidebilmek 
için sürekli gelişimi hedefleyen Kale 
Endüstri Holding, 60 yıllık tecrübesi, 
kaliteden taviz vermeyen üretim anla-
yışı ve sosyal sorumluluk bilinciyle ha-
yata ve topluma değer katan projeler 
oluşturmaya devam ediyor...

ONURSAL HAbER

KALE ENDÜSTrİ HOLDİNG, 
TÜrKİYE’DE HENÜz “KuruMSAL 
SOSYAL SOruMLuLuK” (KSS) KAVrAMıNıN 
TAM OLArAK DuYuLMADığı YıLLArDA, 
KurucuSu SADıK ÖzGÜr’ÜN HAYırSEVEr İŞADAMı 
KİMLİğİYLE BAŞLATTığı SOSYAL SOruMLuLuK prOjELErİNE 
Hız KESMEDEN DEVAM EDİYOr. BuGÜN BAŞTA EğİTİM, SAğLıK 
VE ÇEVrE OLMAK ÜzErE ÇOK SAYıDA SOSYAL SOruMLuLuK 
prOjESİNE İMzA ATAN KALE ENDÜSTrİ HOLDİNG, TÜrK 
SANAYİSİNDEKİ ÖNcÜ rOLÜNÜN YANıNDA TOpLuMA 
SuNDuğu HİzMETLErLE DE ÖrNEK GÖSTErİLİYOr…

Kale endüstri Holding Kurucusu ve 
onursal BaşKanı sadıK Özgür:

sosYal 
soruMluluĞun ışıĞında

sosYal soruMluluK 
projelerinde ÖrneK Kuruluş 

Kale 
Endüstrİ Holdİng

“Bugün hayatımın en 
heyecanlı, en mutlu günü. 
Mutluluğumu ifade edecek 
söz bulamıyorum”
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Samancı Deresi Yol Yapımı 
çalışması gerçekleştirildi.

Bayırüstü Köyü 
İçme Suyu projesi hayata geçirildi.

20 Sivaslı öğrenciye, İstanbul’da Behçet 
Kemal Lisesi ve Erenköy Kız Lisesi’nde 
yatılı olarak eğitim alma şansı verildi.

Divriği’de 600 öğrenci kapasiteli, 
15 dershanelik ilkokul ve 500 
öğrenci  kapasiteli ortaokul 
inşası yapıldı ve  Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne teslim edildi.

ONURSAL HAbER

300 öğrenci kapasiteli ve 200 kişilik 
konferans salonu olan Ticaret 
Meslek Lisesi inşa edildi ve Milli 
Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Sadık Özgür 
Bayırüstü Köyü 
Kalkındırma 
Eğitim ve 
Kültür Vakfı 
kuruldu. 
2 bin 600 m2’lik 
sekiz katlı 
bina vakfa 
bağışlandı.

Türk Kızılayı’nın 
düzenlediği “Asya Ağlıyor” 
ve “Şimdi Sıra Bizde” 
kampanyalarına bağış 
yapıldı. Endonezya’da 
inşa edilen konutların 
açılış törenine katılındı ve 
Sri Lanka’da inşa edilen 
deprem konutlarının 
bulunduğu alanda yer 
alan caddeye “Sadık Özgür 
caddesi” adı verildi.

19
7
5

1988

2006

1991

İzmir Emniyet  Müdürlüğü 
Hırsızlık Bürosu ile “Hırsızlardan 
Nasıl Korunulur” projesi 
yürütüldü ve broşür basılarak,  
halka dağıtımı sağlandı.

Divriği Belediyesi’ne  ambulans 
bağışı yapıldı.

Sivas Gazi Lisesi’nde okuyan  yatılı 
kız öğrencilerin okula  rahat ulaşımı 
için iki adet  servis aracı bağışlandı.

2001

2003-2004

Divriği Maden 
Yüksek Okulu 
inşası yapılarak, 
okul üniversiteye 
teslim edildi.

1990

2007

200 tarihi kapının 
görüntülendiği tarihsel 

belge niteliğindeki 
“Yaşayan Kapılar” 

kitabı hazırlandı 
ve basımı 

gerçekleştirildi.

Her yıl 100 öğrenciye 
burs verilmesine 

karar verildi, sosyal 
ve kültürel aktiviteler 

düzenlendi.

Güngören Belediyesi Sadık Özgür Çocuk parkı 
açıldı. Sadık Özgür tarafından 2 bin 44 m2’lik alanın 
bağışıyla oluşan çocuk parkı Ağustos 2007’de açıldı.
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2009 yılına girerken inşaatı başlayan Sivas 
Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi ve 
12 dairelik Lojman projesi tamamlandı 
ve hastane 2012 yılı Ekim ayında açılışı 
yapılarak Sağlık Bakanlığı’na bağışlandı. 
Hastanede, çocuk polikliniği, dâhiliye 
polikliniği, genel cerrahi polikliniği, acil 
polikliniği, monitörlü gözlem odası, 
hasta müşahede odası, laboratuvar, 
biyokimya, mikrobiyoloji, diş polikliniği, 
diyet bölümü, kadın doğum polikliniği, 
diyaliz bölümü, bir HcV+, 1HBV+ ve bir 
acil müdahale odası, üç ameliyathane, 
hasta ayılma ve hasta hazırlık odaları, 
genel yoğun bakım odası, pediatrik 
yoğun bakım odası, iki doğumhane ve 
sterilizasyon bölümü yer aldı. Hastanenin 
diğer bölümleri ise mutfak, yemekhane, 
kafeterya, kütüphane, berber, konferans 
salonu, çamaşırhane ve hükümlü odası 
oldu. 21 dönüm arazi üzerinde yapılan 
hastanenin yatak kapasitesi 96 olurken, 
hastane personeli için 12 dairelik lojman, 
hastane kompleksi içine yaptırılarak T.c. 
Sağlık Bakanlığı’nateslim edildi.

sosyal sorumluluk projeleri sizin ve Kale 
endüstri Holding için ne anlam ifade 
ediyor?
Bireylerin ve kurumların sosyal olguların hep-
sine şartları ve özverileri ölçüsünde değer ve 
önem vermeleri gerekiyor. Bir sosyal sorum-
luluk projesinin gerçek amacına ulaşabilmesi, 
bir birey olarak değil kurum olarak Kale En-
düstri Holding ve toplum adına yaptıklarının 
anlatılması çok değerlidir.

Kale endüstri Holding ailesi olarak 
gelecekte de bu projelere devam edilecek 
mi? Önümüzdeki dönem için planlanan 
yeni bir sosyal sorumluluk projesi var mı?
Kale Kilit ve Kale Endüstri Holding olarak sa-
dece gelecekte değil bugün de sosyal sorum-
luluk projelerine devam edeceğiz. Özellikle 
tarihi ve kültürel değerlerin korunması için 
daha etkili çalışmalar yapacağız.

gerçekleştirilen sosyal sorumluluk 
projeleri, sosyal paydaşlar ve vatandaşlar 
tarafından nasıl karşılanıyor?
Kurumun asıl faaliyet alanından ziyade top-
luma yararlı bir konu ile toplum tarafından 
hatırlanıyor olması çok değerli elbette. Hem 
sosyal paydaşlar hem de vatandaşlar tarafın-
dan kurumun algısında oluşacak pozitif etki-
lerin varlığı yadsınamaz bir gerçek.

sosyal sorumluluk projelerinizle ilgili bir 
anınızı bizimle paylaşır mısınız?
Son dönemde Divriği’de yaptırarak 2012 yılın-
da Sağlık Bakanlığı’na bağışlanan Divriği Sa-
dık Özgür Devlet Hastanesi’ni açılıştan sonra 
ziyaret ettik. ziyaret esnasında tedavi gören 
hastalar başta olmak üzere Divriği halkının, 
yerel ve ulusal çevrelerin minnettarlıklarını 
dile getirdiğini görmek bize sonsuz bir huzur 
veriyor. 

KAle	eNdüStrİ	HoldİNg	YöNetİm	Kurulu	BAşKANI	SedAt	özgür:

“GELEcEKTE DE SOSYAL SORUMLULUK 
PROjELERİNE DEVAM EDEcEĞİZ”

“İl’de Emniyet İş’te 
Emniyet” projesi ile 
Erzurum Emniyet 
Müdürlüğü’nce 
ortaklaşa 
düzenlenen 
çalışmada, 
Erzurum’da 
halkı hırsızlık 
olaylarına karşı 
bilinçlendirmek 
için yaklaşık 10 bin 
noktada işyerlerinin 
vitrinlerine 
ve kapılarına 
uyarıcı çalışmalar 
asılarak broşürleri 
dağıtıldı ve halk 
bilgilendirildi.

“Güvenli Evler Gülümseyen Yüzler” projesi ile Bursa 
Emniyet Müdürlüğü’nce ortaklaşa düzenlenen 

çalışmada, Bursa’da risk oluşturan ilçelerde riskli 
noktalarda 1000 adet evin bareli/silindiri değiştirildi.

Sivas İl Emniyet 
Müdürlüğü ile 

yürütülen “Güvenli 
Kaleler” projesi 
ile projede risk 

oluşturan ilçelerde 
700 adet barel/

silindir değişimi 
gerçekleştirildi.

ONURSAL HAbER

2012
WWF Doğal 

Hayatı Koruma 
Vakfı projesi 

hayata geçirildi. 
Bu kapsamda 

Kale Kilit, WWF 
Türkiye’nin 

ülkemizin doğal 
kaynaklarını 

koruma 
konusundaki 

projelerine 
finansal destek 

sağlamaya 
başladı. Bunun 

karşılığında tüm 
ambalaj ve iletişim 

çalışmalarında, 
WWF’in “panda” 
logosu kullanıldı. 

Ayrıca oluşturulan 
fon, Sivas’ın Divriği 
ilçesinde üç hektar 

büyüklüğündeki 
alanın 

ağaçlandırma 
projesine 
aktarıldı.

2008
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geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen, Kale endüstri Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı sedat Özgür’ün ikinci oğlu 

sedat deniz bebeğe; mutlu ve sağlıklı bir ömür diliyoruz.



Kale güvenlik sistemleri a.ş. için oluşturmuş olduğunuz 
Kale 7/24 markası ve “güvenlik ve Ötesi” sloganının nasıl 
doğduğunu anlatır mısınız? Bildiğimiz kadarıyla önce tüketi-
cinin sesine kulak verdiniz…
14 Ağustos 2012 tarihinde işe başladığım zaman, şirketteki tek 
personel bendim. Yeni oluşan bir şirkette ilk personel olmanın 
ve hedeflerin büyüklüğünün yarattığı heyecanın yanı sıra, bu 
hedeflere en hızlı bir şekilde ulaşacak organizasyonu kurar-
ken en önemli motivasyonum Sayın Sedat Özgür ve Yönetim 
Kurulu’nun bu yeni iş alanına olan pozitif bakış açısı, inancı 
ve Kale’nin Türkiye’de yaşayan neredeyse her birey tarafından 
bilinen, özellikle güvenlik kelimesi ile özdeşleşmiş bir marka 
olmasıydı. Günün sonunda faaliyet alanımız elektronik güven-
lik sistemleriydi ve bizim için güvenliğin bu alanına yapılacak 
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TÜrKİYE’DEKİ KİLİT VE ÇELİK KApı 
SEKTÖrLErİNİN TArTıŞMASız 
LİDErİ KALE ENDÜSTrİ HOLDİNG, 
ELEKTrONİK GÜVENLİK SEKTÖrÜNDE 
DE ETKİN, GÜÇLÜ VE “GÜVENLİK 
ÖTESİ” uYGuLAMALArıYLA pAzArı 
BÜYÜTEN Bİr OYuNcu OLMAYı 
HEDEFLİYOr. KALE GÜVENLİK 
SİSTEMLErİ A.Ş. GENEL MÜDÜrÜ 
BurAK ErİN’DEN ALıNAN YOLu VE 
SEKTÖrDEKİ HEDEFLErİNİ DİNLEDİK.

konumlandırma hayati önem taşıyordu. Bir nevi, yüksek hedefleri-
mize ulaşmak yolunda kaderimizi belirleyecekti. İşe “Focus grup” 
çalışmasıyla başladık. Alarm sistemi kullanan ve kullanmayan 
farklı yaş, cinsiyet ve meslek gruplarından insanları bir araya ge-
tirdik. Marka ismi vermeden “alarm” konusundaki düşüncelerini 
sohbet ortamında anlamaya çalıştık. Kullanıcılara kullandıkları 
markaları niye tercih ettiklerini, kullanmayanlara da niye şimdiye 
kadar ihtiyaç duymadıklarını ve kullanıcı olmaları için kendilerini 
neyin motive edeceğini öğrenmek istedik. Marka konumlandırma, 
ürün oluşturma, kanal oluşturma ve pazarlama stratejilerimizi ta-
mamen bu Focus grup sonuçlarına göre hazırladık. Burada altını 
çizmek istediğim, ilk başta beni şaşırtan ancak daha sonra neden 
olduğunu çok iyi anladığım bir nokta var. Seansların sonunda bu 
kişilere bu sektöre girmesi gerektiğini düşündükleri ilk üç firmayı 
sorduk. Bu kişilerin  yüzde 92’sinin ilk üç tercihinden biri Kale mar-
kası oldu. En yakın ikinci firmanın ilk üç içerisindeki tercih oranının 
yüzde 64 olduğu bilgisini verirsem bu rakamın çarpıcılığı daha net 
anlaşılır. Focus grup çalışmaları sonrası, 7 gün 24 saat herkesin 
yanında olacağımızdan yola çıkarak “Kale 7/24” markasını ve farklı-
laştırdığımız ürünlerimizi vurgulayacak “güvenlik ve Ötesi” sloga-
nımızı oluşturduk.

Kale 7/24’te ürün ve hizmet anlamında müşterilerinize tam ola-
rak ne sunuyorsunuz? Başka bir deyişle, “güvenlik ve Ötesi” kon-
septi müşterilerinize ne ifade etmeli?
Öncelikle ilk hedefimiz ev veya ofis olsun o lokasyonun temel gü-
venlik ihtiyacını karşılamak. Herkes gibi bizim de temelde kablolu 
veya kablosuz diye sınıflandırılan standart paketlerimiz var. Ürün 
olarak Kale markasına yakışan şekilde, piyasadaki muadillerine kı-
yasla kalite standartları yüksek, herhangi bir teknik problem ya-
ratma ihtimali minör bir ürünü seçtik. Kanada menşeili paradox 
markasını kullanıyoruz. Standart paketimiz, dış siren, dâhili siren, 
manyetik kontak ve pır diye tanımlanan hareket dedektörümüz 
olmak üzere beş parçadan oluşmakta. Kablolu veya kablosuz bir 
şekilde monte ediliyor ve müşterilerimiz günde 1 TL’ye bile ulaş-
mayacak bir bedel karşılığında bu standart pakete sahip olabiliyor.
Lokasyonun ve müşterinin ihtiyaçlarına göre farklı uç birimleri hem 

kablolu hem de kablosuz olarak standart pakete ekleyip güvenliğini 
sağlayan “Fark Yaratan” diye tanımladığımız ürün grubumuz da 
mevcut. Bunlar bir sürü üründen oluşan ve başlıcaları gaz dedektö-
rü, duman dedektörü, ısı dedektörü diye sıralayabileceğimiz geniş 
bir ürün gamını oluşturmakta.
Yine bu ürün gamının içerisine alarm sisteminin standartta yer alan 
ve pSTN, daha anlaşılır tanımıyla ev telefonu ile merkezle iletişim 
yerine GprS yani mobil iletişim veya ıp yani İnternet protokolü ile 
haberleşmesini sağlayacak, maddi olarak reelde ek külfet sağlama-
makla beraber artırılmış güvenliğe katkıda bulunan modüllerimiz 
de yer almakta. Bir de bizim sektöre yeni getirdiğimiz güvenlik ve 
ötesi ürünlerimiz var. Başta da belirttiğim gibi, Elektronik Güvenlik 
pazarını büyütmeyi hedefliyorsanız, herkeste bulunan sadece gü-
venlik ihtiyacını karşılayan ürün ve hizmetlerin yanı sıra pazarda 
yenilik yaratan, insanlara satın alma sebebi yaratan ve en önemlisi 
yaşam konforlarını artıracak ek ürün ve hizmetleri sunmak zorun-
dasınız. Bunlardan en önemlisi kamera kiralama modelimiz. Bu-
güne kadar düşük kaliteli ürünleri yüksek ve toplu paralarla satın 
alan insanlarımızı ister ıp ister Analog olsun ayda sadece 19 tl’den 
başlayan fiyatlarla hem de mahremiyetlerini sağlamak için kayıtla-
rını sadece kendilerinin yapabilecekleri Kale 7/24 kalitesiyle kirala-
ma fırsatı sağlıyoruz. Buna ek olarak, belirli paketlerimizi alan müş-
terilerimize yangın, hırsızlık ve benzeri hizmetleri içinde barındıran 
10 bin TL’ye kadar sigorta edebilme avantajı yaratıyoruz. Acil sağlık 
durumlarındaki sağlık ve ambulans hizmetini biz Acıbadem Mobil 
Sağlık güvencesiyle, sağlık danışma hattı dâhil ücretsiz olarak ve-
riyoruz. Çok yakında devreye alacağımız “arabam 7/24” paketi ile 
arabanızın herhangi bir lokasyonda başına gelebilecek çalınma, ka-
put açılma gibi olumsuz alarm durumlarını anında Alarm İzleme 
Merkezimize aktaracak ve arabanızı da güvence altına alacağız. 
Şu anda burada detaylarını veremeyeceğim ama yakında birer birer 
hayatımıza etkin şekilde girecek güçlü markalarla beraber, müş-
terilerimize katma değer sağlayacak ortak ürün paketleri yaratıp, 
onların da kanalları ile sinerji yaratarak pazarı domine edeceğiz.
Kale Kilit gibi güçlü bir marka ile aynı çatı altında olmanın avanta-
jını kullanarak geliştireceğimiz inovasyonlarla kilit, çelik kapı, silin-
dir, çelik kasa gibi pazar lideri ürünleri alarm sistemleriyle entegre 
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yetimizi nasıl daha yukarılara taşıyabiliriz” diye yönlendiriyoruz. Kale’nin, kilit 
olarak Türkiye’ye yayılmış, güçlü bir bayi ağı var. Biz de başlangıçta bu bayileri 
kullanarak ilerleyelim istedik. Sonuçta bu pazarda gidecek çok yol var. potan-
siyeli yüksek olan bu sektörde yüksek satış odaklı olmak yerine müşteri odak-
lı olarak yayılırsanız uzun dönemde başarıya ulaşmak daha doğru olur. Bu po-
tansiyelden de uzun zamandır Kale ile beraber yol alan bayilerimiz yararlansın 
istedik. Bizim işimiz hizmet işi. Dağıtım işinden farklı olarak bizim odağımızda 
müşteri bulunmakta olduğundan iş ortağımız olarak yola çıkacağımız kişilerden 
müşterilerimizi rahatsız etmeyecek, onlara satış değil, güvenlik danışmanlığı ya-
pacak, kariyer hedefi olan ve en önemlisi Kale markasını sorunsuz bir şekilde 
temsil edebilecek personel istihdam etmelerini istedik. Bu personellere Kale7/24 
kurumsal kimliğine uygun araçlar almalarını istedik. Yarattığımız kartvizit, kı-
yafet vb. kurumsal standartları eksiksiz uygulamalarını istedik. Bu elemanları 
bulmalarını kolaylaştırmak adına profesyonel bir insan kaynakları firmasından 
seçme, yerleştirme desteği almalarını sağladık. Konusunda uzman, eğitim ala-
nında tecrübeli arkadaşları aramıza katarak iş ortaklarımızın istihdam ettikleri 
bu personelleri profesyonel eğitimlerle hem ürün hakkında bilgilendirdik hem de 
temel satış becerilerini artırmayı hedefledik. Halihazırda tüm Türkiye’de eğitim-
lerimiz devam ediyor. Bu eğitimi almayan, sonunda yapılan sınavda da başarılı 
olamayan arkadaşları güvenlik danışmanı olarak tanımlamayarak, Kale markası 
altına dâhil etmemek de Kale 7/24’ün müşteri odaklılığına en güçlü kanıtlardan 
biri olarak gösterilebilir. Bu arada belirtmek istediğim diğer bir nokta da Kale 7/24 
olarak müşterilerimizi daha yakından tanımak ve ihtiyaçlarını daha net anla-
yabilmek amacıyla oluşturduğumuz Müşteri İlişkileri Yönetimi programımızla, 
Çağrı Merkezimizde kullandığımız her türlü görüşmeyi kayıt altına alan çağdaş 
Çağrı Merkezi altyapımızla ve en önemlisi bankaların sistemine direkt bağlanarak 
müşterimizin kredi kartı bilgilerinin sistemimizde tutulmamasını sağlayan ıVr 
altyapımızla teknolojiye de büyük yatırımlar yaptık. Şimdi de, Güvenlik Danış-
malarımızın eğitim ve sosyalleşmelerini sağlayacak yeni bir web tabanlı uygula-
ma ve yine bu arkadaşlarımızın kullandıkları cihazlarla sistemimize direkt olarak 
ulaşmalarını sağlayacak, Türkiye’nin en iyi yazılım ve teknoloji firmalarıyla ha-
zırladığımız ortak çalışmalar üzerinde çalışıyoruz, kısa sürede aktif bir şekilde 
kullanılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Özetlemek gerekirse, iş ortaklarımızın 
gelir-gider analizlerini yakından takip ediyoruz ve Saha Satış Yöneticilerimizin ilk 
hedefi onların kazançlarını, müşteri memnuniyeti ile beraber maksimize etmek. 
Bu yıl bu yapılanmayı tamamlayıp bizimle beraber yola çıkan iş ortaklarımızın 
sayılarını artırmadan kazançlarını artırmaya focus olmayı planlıyoruz. İş ortak-
larımızın bünyelerinde görev yapan Güvenlik Danışmanlarının da olabilecek en 
iyi şekilde eğitilmelerini sağlayarak, onları geliştirerek güzel geleceklere onlarla 
beraber ilerlemek de stratejimizin en önemli kilometre taşlarından bir tanesi.

Kale’nin güvenlik konusundaki vizyonu sizce 
geleceğe nasıl taşınacak? “7/24” bu vizyonun 
gerçekleşmesine nasıl katkı sağlayacak?
Kale’nin 60 yıl önce başlamış ve yeniliklere açık 
bir vizyonu var. Şu an Türkiye’nin en büyük kilit 
üreticisi. En genç Kale şirketi olarak sıfırdan kura-
rak büyütmeye başladığımız Kale 7/24 olarak ken-
dimize buna paralel olarak bir vizyon oluşturduk. 
Kale markasının yarattığı “güven”, “kalite” ve “ye-
nilikçilik” algısı doğrultusunda, müşteri odaklı bir 
yaklaşım ve en güncel teknolojik altyapı desteğiy-
le 7 gün 24 saat müşterilerimizin güven içerisinde 
olmalarını sağlayarak gelişen pazarda markamıza 
yakışan şekilde lider konumda olmak. rakamlara 
bakacak olursak Türkiye’de yaklaşık 19,5 milyon 
hane var. Bu hanelerin yarısından fazlası şehir 
merkezlerinde bulunmakta. Araştırmalara göre, 
Türkiye’de kurulu bulunan alarm paneli sayısı ise 
bu hane nüfusunun yüzde 2’sine bile ulaşmamak-
ta. İşte Kale 7/24 olarak hedefimiz Elektronik Gü-
venlik Sistemleri pazarını hem yukarıda özetleme-
ye çalıştığım ürün ve hizmetlerle hem de yüksek 
nitelikli iş ortaklarından oluşan kanal yapısıyla 
büyütmek ve büyüyen pazarda hak ettiğimiz yeri 
almak. Bu şekilde Kale olarak oluşmuş güvenlik 
lideri algısını sadece mekanik anlamda değil elekt-
ronik güvenlik anlamında da pekiştirerek tahmin 
ediyorum kayda değer bir katkı sağlamış olacağız.

son üç-dört yıllık dönemi mercek altına aldığı-
nızda, akıllı konutlarla ve kentsel dönüşüm prog-
ramlarıyla karşılaşıyoruz. Konut sektöründeki bu 
değişim, ürün grubunuzu nasıl etkileyecek? 
İlk bakışta yeni konutların çoğunluğunun güven-

edeceğiz. Müşterilerimizin tüm sistemi kontrol 
edebilmeleri için hem android hem de ıoS için 
geliştirdiğimiz, her yerden erişimi ve izlenmeyi 
sağlayacak Kale Mobil uygulamasını da kısa süre-
de hayatımıza katacağız. Önümüzdeki dönemde 
bizimle özdeşleşecek tanımlamalardan ikisi ino-
vasYon ve KatMa deĞer olacak, hep birlikte 
göreceğiz.

Kale 7/24’ün türkiye genelindeki dağıtım sistemi-
ni veya bayileşme sürecini biraz anlatır mısınız?
Konuya başlamadan önce belirtmem gereken 
husus, bizimle beraber yola çıkan, satış kanalla-
rımızı oluşturan, genelde bayi diye tanımlanan 
kişileri iş ortaĞı olarak isimlendiriyoruz. Yani 
bu kişileri “bizim bir ürünümüz var satmanız 
gerekiyor” diye yönlendirmek yerine “bizim bir 
hizmetimiz var, bunu beraber nasıl geliştirebili-
riz, müşterilerimize nasıl daha fazla yarar sağ-
layabiliriz, kârlılığımızı ve müşteri memnuni-
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ikiSi “inOVaSYOn VE kaTMa dEĞEr” OLaCak.

likli siteler olarak inşa edilmesinden dolayı olumsuz etkileyecek gibi görülmekte. 
Eğer biz de konumlandırmamızı sadece güvenlik ihtiyacını gidermek için kurulan 
alarm sistemi olarak yapsaydık belki bizi de olumsuz etkilemesi kaçınılmazdı. Bi-
zim modelimiz “güvenlik ve Ötesi”, yukarıda da detaylandırdığım üzere lokas-
yonun veya müşterilerimizin sadece güvenlik ihtiyacını gidermek değil, daha da 
öteye taşıyarak yaşamlarını kolaylaştırmak üzerine kurulu olduğundan inovatif 
ürünlerimizle birleşince bize pozitif katkı sağlayacağını düşünüyoruz.
Örneklemek gerekirse ne kadar güvenlikli bir yerde yaşarsanız yaşayın, acil bir 
sağlık probleminiz olursa birinin gelip sizi hastaneye taşıması lazım. Birinin bu evi 
yangın, olası hırsızlık vb. durumlar için en azından temel sigorta yapıyor olması 
lazım. Bunun gibi uygulamaları dikkate alınca da çağdaş yaşam konsepti dediği-
miz bir noktaya geliyoruz. Böyle bir bilincin gelişmesinin de bizi pozitif etkileyece-
ğini düşünüyoruz. 

Kale endüstri Holding’e bağlı Kale 7/24 Çağrı Merkezi hizmet vermeye başladı. 
temel hedefleriniz nelerdir ve tam olarak nasıl işliyor? 
Aslında biz orayı müşteriyle temas halinde olduğumuz için sadece evdeki sinyal-
lerin takip edildiği alarm izleme veya çağrı değil, 7 gün 24 saat aralıksız çalışan, 
yüksek teknolojik altyapıya sahip ve müşteri odaklı olmayı hedef edinen bir ekibin 
oluşturduğu bir “Kontakt Merkezi” olarak tanımlıyoruz. Müşteri olsun veya olma-
sın, “444 724 0” numarasının herkesin aklında Güvenlik Sistemleri ile özdeşleşe-
rek teknik destekten acil durumlarda alarm izlemesine kadar sorunsuz ve müşteri 
odaklı hizmet göstermesi benden başlayarak şirketteki her bireyin temel hedefleri 
arasında yer almaktadır.
Yakın bir zaman önce de özellikle Kale Kilit’in “444 0 243” numaralı, kilit veya çe-
lik kapı müşterilerine sormak istediği sorular veya acil durumlarda destek almak 
amacıyla kullanılan hattını da bünyemize aldık. 
Buradaki hedefimiz maksimum müşteri 
memnuniyeti sağlamak için operasyo-
nel mükemmeliyetçiliği bir standart 
yerleştirdiğimizde Kale’ye yakışan, 
tüm fonksiyonların toplandığı bir 
Kontakt Merkezi oluşturmak, emin 
adımlarla ilerlemek istiyoruz.

Kale’nin MeKaniK gücünü, MeKaniK ürün geliştirMe potansiYelini sadece gereKli 
güvenliK iHtiYaÇlarını KarşılaYan ürün ve HizMetlerle deĞil, pazarda YeniliK 
Yaratan, YaşaM KonForunu artıran eK ürün ve HizMetlerle de sunacaĞız.



sürdürüleBilirliK kavramı söz ko-
nusu olduğunda, Birleşmiş Millet-
ler Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun 
1987 yılı tanımında geçen ifadelerle söze 
başlamak belki de en doğrusu. raporda 
şöyle denir: “İnsanlık, gelecek kuşakla-
rın gereksinimlerine cevap verme yete-
neğini tehlikeye atmadan, günlük ihti-
yaçlarını temin ederek, kalkınmayı sür-
dürülebilir kılma yeteneğine sahiptir.”
Evet, insanlık bu yeteneğe sahiptir fakat 
hızlı ve kârlı büyüme istekleri, geleceğe 
değil bugüne odaklanan yaklaşımlarla 
ilerleyen dünyada, bu yetenek uzun yıl-
lar göz ardı edilmiştir. Hem de bile iste-
ye… Şu Kızılderili atasözünü herkes bi-
lir: “Biz bu dünyayı atalarımızdan miras 
değil, çocuklarımızdan ödünç aldık.” Kı-

ŞEHRİN ANAHTARI
Yeşİl	BİNAlAr

KAYNAKLArıN HızLA TÜKENDİğİ 
GÜNÜMÜzDE, YENİLENEBİLİr ENErjİ 
KAYNAKLArıNı KuLLANAN, TASArıMDAN 
YApıMıNA KADAr BÜTÜN YÖNLErİYLE 
ÇEVrEcİ BİNALAr İNŞA ETMEK ArTıK Bİr 
FArKLıLıK DEğİL, Bİr zArurET...
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zılderililer haklıdır, onlara hak veren milyonlarca insan da vardır fakat 
bu anlayış ne yazık ki Sanayi Devrimi’nin ardından durmaksızın tüket-
meye odaklanmış olan modern dünyayı yavaşlatamamıştır. Ta ki dün-
ya, üzerinde yaşayan insanlara önemli ve yadsınamaz alarmlar gön-
dermeye başlayana kadar…

KÜresel ısınMAnın fArKınA geç vArMAK
2000’li yılların başında kulaktan kulağa yayılmaya başlayan, 2005 
-2008 yılları arasında bilinirliği adeta en üst seviyeye gelen “küresel 
ısınma tehlikesi”, azalan su ve tükenmeye başlayan enerji kaynakla-
rı derken, insanlığı zaruri bir farkındalığa doğru itmiştir. Doğayı koru-
yan, yaşam döngüsüne zarar vermeyen ve enerji kaynaklarını tasar-
ruflu kullanan üretimleri esas alan bir “sürdürülebilirlik anlayışı”…

KonuT iHTiyAcı geçMişTe olduğu giBi 
geleceKTe de vAr olAcAK
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde yer alan barınma ihtiyacı, insanlı-
ğın var oluşundan beri değişmez. Bugün de yaşamak, çalışmak ve ko-
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YEŞİL bİNA
SÜRDÜRÜLEbİLİRLİK VE

İNşAAt
SeKtörüNde
İNşAAt



runmak için kapalı mekânlara ihtiyaç duyuyoruz. Bu-
nun için de, sürekli artan dünya nüfusuna ve yenilen-
mesi gereken yaşam alanları ihtiyacına paralel ola-
rak, konut yapımı artan bir hızla devam ediyor. Üste-
lik geçmişte daha kalabalık yaşayan hane halkları, gün 
geçtikçe bölünen ve yalnız yaşayan insanların artma-
sıyla çoğalan bir konut ihtiyacını gündeme getiriyor. 
İşte “sürdürülebilirlik” kavramı ile inşaat sektörünün 
kesiştiği nokta da tam olarak burada bulunuyor. 

inşAAT seKTÖrÜnde sÜrdÜrÜleBilirliK
Avrupa Birliği tarafından hazırlanan “inşaat sektörü-
nün Avrupa’daki 2030 vizyonu” çalışması, inşaat ve 
inşaat malzemeleri sektörünün geleceğini belirleyecek 
iki temel eğilimin altını çiziyor. Bunlar;  “sürdürülebilir 
yapılanma” ve “müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerine 
uygun binaların üretilmesi”. peki sürdürülebilir inşaat 
uygulamaları tam olarak ne anlama geliyor?
Yeşil bina, bir başka deyişle sürdürülebilir bina,  bir 
binanın yaşam döngüsü boyunca çevreye duyarlı ve 
kaynakları verimli kullanması, tasarım, yapım, işle-
tim, bakım, yenileme ve hatta yıkım aşamasında bile 
enerji verimliliğine olanak vermesi ile tanımlanıyor. 
Doğayla uyumlu yapılar; inşaatın yapılacağı alan se-
çiminden başlayıp, iklim ve coğrafi özelliklerine göre 
bulunduğu bölgeye uygun, atık üretmeyen, yenilene-
bilir enerji kaynaklarını kullanan, ekosistemlere du-
yarlı yapılar. Elbette bu tarz binaların oluşturulması 
noktasında, mimarların, mühendislerin, inşaat firma-
larının ve müşterilerin ortak hedeflerde buluşması bü-
yük önem arz ediyor. Değişen iklim koşulları ve diğer 
faktörler, günümüzde mimarlığın da kendisine yeni 
yollar çizmesine vesile oluyor. Ancak sürdürülebilir-
lik kavramı mimarlığı beslerken, diğer disiplinlerle de 
ortak çalışarak kentsel planlamadan çevre mühendis-
liğine, yapı teknolojilerinden ürün tasarımına birbiri-
ni etkileyen ve tetikleyen tasarım paydaşlarının buluş-

ması ile gerçek anlamda mümkün olu-
yor. Mimarlık dünyası, bu değişen yapı 
teknolojisine uyum konusunda bütün 
taraflardan daha proaktif bir yaklaşım-
la, kendine yeni yollar çiziyor. Sürdürü-
lebilirlik kavramı mimari dünyayı bes-
lerken, diğer disiplinlerle de ortak ça-
lışmaya ihtiyaç duyulduğu muhakkak. 
Kentsel planlamadan çevre mühendis-
liğine, yapı teknolojilerinden ürün tasa-
rımına ve devletlerin belirleyeceği üre-
tim politikalarına kadar çevre bilinciyle 
hareket eden bir inşaat dünyası sürdü-
rülebilirlik için son derece gerekli. 

Kendi Kendine yeTen 
BinAlAr
Bugün dünyanın çeşitli yerlerinde, tü-
keteceği bütün enerjiyi kendi kendi-
ne üretmesi hedeflenen bina teknolo-
jileri üzerinde yoğun bir çalışma prog-
ramı yürütülüyor. Özellikle ticari bina-
lar yani işyerleri üzerine yoğunlaşan 
bu çalışmalar, gelecekte yenilenebi-
lir enerji kaynaklarının hayatımıza çok 
daha fazla girmesine de öncülük ede-
cek. Diğer taraftan bugün inşa edilen 
yeşil binalarda, aydınlatmadan malze-
me seçimine kadar birçok çevreci fak-
töre de yer veriliyor. Bunların bir kısmı-
na birlikte göz atabiliriz…
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MOdErn YapıLarda 
SOrGuLanMaSı GErEkEn 

unSurLarın BaŞında 
BinaLarın nE kadar 
çEVrECi OLduĞu da 

GELiYOr arTık.

Bina yapısı: Yapıların yalıtım özellikleri, ısıyı hapse-
den ve soğutmayı kolaylaştıran sistemleri, enerji ta-
sarrufuna büyük oranda katkı sağlıyor.
Mekân aydınlatmaları: Ekolojik binaların tasarı-
mında gün ışığından maksimum fayda sağlanması-
na özen gösteriliyor. Tüm odaların ışık alacak şekilde 
tasarlanması, kullanılan aydınlatma armatürlerinin 
enerji tasarruflu olması; sensör, dimmer gibi aparat-
lar ile daha tasarruflu hale getirilmeleri ve elektrik 
kullanımını azaltıcı tedbirler bu alanda alınabilecek 
çevreci önlemler arasında bulunuyor. 
enerji tasarruflu elektronik eşyalar: Buzdolabı, ça-
maşır makinesi, fırın, çamaşır makinesi gibi elektro-
nik eşyaların elektrik enerjisi tasarruflu olması bi-
nalarda kullanılan enerji tüketimini azaltıyor. Ben-
zer şekilde, dairelerde balkon gibi kurutma alanla-
rının bulunması, kurutma makinesi kullanımını en 
aza indiriyor. 
Tasarruflu su kullanımı: Konutlarda içme ve kulla-
nım suyunun tüketim miktarının azaltılmasına yö-
nelik önlemler de alınabiliyor. Yağmur sularının ça-
tılardan ve yüzeysel suların drenaj kanalları ile top-
lanarak arıtıldığı binalarda bu sular, tuvalet ve ça-
maşır makinelerinde tekrar kullanılabiliyor. Su ar-
matürlerinin tasarruf edici tipte olması, rezervu-
arların çift su kullanım sistemli olanlarının tercih 
edilmesi, yağmur sularının toplandığı sarnıç sis-
temler ve bahçe gibi alanların sulamasında yağmur 
suyu kullanımına izin veren sistemler su tasarru-
fu sağlıyor.
çevreci malzeme seçimi: Yaşam döngüsü çevreye en 
az zarar veren malzemeler tercih ediliyor. Malzeme-
lerin imalatının nerede yapıldığı, hammaddenin nasıl 
tüketildiği, gelecekte doğaya dönüşüm özellikleri gibi 
çevreyi ilgilendiren konulara dikkat ediliyor. 

TÜM TArAflArA soruMluluK 
dÜşÜyor
Konut sektörünün iki tarafı inşaat firmaları ve müş-
teriler şüphesiz. Taraflardan birinin sürdürülebilirlik 
konusundaki farkındalığı diğerini de etkileyecektir. 
Bu konuda harekete geçmek için arzın da talebin de 
gerçekleşmesini beklemek doğru değil. Konut satın 
alanlar, yeşil bina taleplerini artırırken, inşaat sektö-
rü, gelecekte de var olabilmek için yeşil bina inşa et-
meye dikkat etmek zorunda. Sürdürülebilirliğin altın 
formülü, kendi adında saklı esasında. Kaynaklar tü-
kendiğinde arzdan bahsetmek pek de söz konusu ol-
mayacak çünkü…. 

SÜrdÜrÜLEBiLir 
MiMarinin hEdEfLEri 
nELEr?
Yeşil bina konseptinde, çevreci yaklaşımın 
inşaat alanının ve kullanılacak malzemenin 
seçiminden başladığını daha önce belirtmiştik. 
Elbette bu seçimlerin oluşturacağı sonuçların 
da doğa dostu olması son derece önemli. 
Sürdürülebilir yapının özelliklerini şu şekilde 
sıralamak mümkün:

•Esnek ve değişen koşullara uyum 
sağlayabilen, uzun kullanım ömrü olan bina 
tasarımı sunması,
•Enerjinin verimli kullanımına yönelik 
çözümler içermesi,
•Kaynakların etkin kullanımını desteklemesi,
•Atık miktarını olabildiğince azaltması,
•Temiz su kaynaklarını koruması, 
•Sağlık ve güvenlik risklerini en aza 
indirmesi, 
•Sağlıklı iç mekân hava kalitesi sağlanması,
•zararlı ve tehlikeli maddeler içermeyip, 
biyolojik çeşitliliğin korunması.

Yukarıda sayılan özelliklerin yeşil binaları 
kullanacak olan kişilere de fayda sunacağının 
topluma aktarılması bu binalara olan talebi 
artıracaktır. Binaların dayanıklı, sağlıklı, rahat ve 
ekonomik ortamlar yaratması, örneğin çevreci 
yaklaşımla güneş enerjisinden faydalanan bir 
binada yaşamanın aynı zamanda ekonomik bir 
tasarruf da sunması, bu binalara karşı duyarlılık 
yaratacaktır.



KÜLTÜR SANAT
Çöl	Ve	deNİz	ArASINdA

mİStİK	toPrAKlArIN	Kültürel	mİrASINdAN	doĞAN	Bİr	Sergİ:	
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“Çöl ve Deniz 
Arasında”

25 OcAK - 
21 NİSAN 2013 

TArİHLErİ 
ArASıNDA SuNA 

VE İNAN KırAÇ 
VAKFı pErA 

MÜzESİ, BİNLErcE 
ESErİYLE 

OrTADOğu’NuN 
EN ÖNEMLİ 

MÜzELErİNDEN 
Bİrİ OLMA 

ÖzELLİğİ TAŞıYAN 
ÜrDÜN uLuSAL 

GÜzEL SANATLAr 
GALErİSİ’NDEN 

Bİr SEÇKİYE 
EV SAHİpLİğİ 

YApıYOr. 
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fahrELnıSSa ZEıd- çÖLdE ŞÖLEn

sergi, modern ve çağdaş Arap sanatına 
bir bakış açısı sunmayı hedefliyor. 25 Ocak 
2013’te açılan “Çöl ve Deniz Arasında” adlı 
sergide cezayir, Suriye, Lübnan, Mısır, Fas, Ür-
dün ve Tunus’tan çeşitli sanatçıların işleri yer 
alıyor. Ürdün ulusal Güzel Sanatlar Galerisi 
Genel Müdürü Dr. Khalid Khreis’in küratörlü-
ğünü yaptığı serginin önde gelen destekçisi ise  
Kraliyet Güzel Sanatlar Derneği’nin kurucusu, 
sanatçı ve sanat tarihçisi prenses Wijdan Bint 
Fawaz Al-Hashemi.

44 fArKlı sAnATçıdAn 52 eser
Akdeniz kıyısındaki Arap ülkelerinden, farklı 
kuşaklardaki 44 sanatçının 52 farklı yapıtının 
yer aldığı “Çöl ve Deniz Arasında: Ürdün ulusal 
Güzel Sanatlar Galerisi’nden Bir Seçki” sergisin-
de, Arap modern sanatındaki eğilimler; resim, 
çizim, gravür, seramik, heykel ve yerleştirme 
gibi çeşitli alanlarda ifade buluyor. Sergi, sa-
natçıların günümüzle geçmiş ve sanatsal ya-
ratıcılıkla gerçek dünya arasında geliştirdikleri 
sorgulamalarını yansıtıyor. 
Eserlerde canlı renklerin; parlak turuncular, 
kırmızılar ve mavilerin oldukça sık kullanıl-
dığı görülüyor. Ayrıca Arap topraklarına ait 
desenlerin ve figürlerin de baskınlığı rahatça 
gözlemlenebiliyor. Bilindiği gibi Arap dünyası 
tuval tekniği ve resmiyle 20’nci yüzyılın baş-
larında yeni yeni tanışıyordu. Aynı dönemde 
yerli sanatçılar, çoğunlukla Avrupa’daki eği-
timlerinden dönüp, yurtdışında öğrendikleri 
Batılı teknikleri öğrencilerine aktarıncaya ka-
dar, sanat okullarının hepsinde yabancı hoca-
lar ders veriyordu. Buna bağlı olarak, erken dö-
nem Arap sanatçıların, gerçekçilik, romantizm 
ve izlenimcilikten, daha sonra kübizm ve diğer 
akımlardan etkilendikleri söylenebilir. Çağdaş 
Arap sanatının gelişimini yakından izleyen-
ler, bu akımın çeşitli bölgesel ve uluslararası 
olaylara tepki verdiğini de rahatlıkla gözlem-
leyebilirler. Başlangıcından beri çağdaş Arap 
sanatının, bazı kısıtlamalarla karşılaşmasına 
rağmen her zaman başka kültürlere açık bir 
şekilde gelişim gösterdiği de ayrı bir gerçektir.
Laila Shawa’nın ‘‘İmkânsız rüya’’ isimli tab-
losu, Khalid Khreis’in ‘‘Arap Baharı’’ isimli 
soyut çalışması bahsettiğimiz bu ayrıntılara 
dair güzel birer örnek olarak sergide karşımı-

za çıkıyor. Tüm bu detayları dikkate aldığımızda; 
farklı coğrafyalardan doğan farklı hisleri, alter-
natif bir yorumla misafirlerine sunan bu sergiyi 
kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz.
Khalid Khreis bu eserinde maraziliğe ve aşırı tep-
kiye başvurmadan, rejimlerin çöküşünü ve ma-
sum insanların öldürülüşünü tuvale aktarıyor. 
“Arap Baharı”nı tasvir eden yakın tarihli soyut ça-
lışmasında, geleneksel şekilleri modern ve estetik 
bir biçimde bir araya getiriyor.

raChıd kOraıChı

khaLıd khrEıS- arap Baharı 2, 2009



Romanya

KEŞF-İ ÂLEM
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HAyAl ile gerçeK ArAsındA: vlAd TePeş
Döneminin en ünlü Eflak voyvodası olan ve ‘Kazıklı Voyvoda’ olarak da bilinen ııı. Vlad’ı (Vlad 
Tepeş) mutlaka bilirsiniz. Voyvoda, 1456 yılında Osmanlı İmparatorluğu’na esir düşmüş, sonraki 
yıllarda ise ülkesi Eflak Beyliği’nin valisi olarak atanmayı başarmıştır. İlk yıllarda Osmanlılar’a 
vergisini düzenli ödemeye devam etse de sonraki yıllarda Avrupa ittifakına katılıp Osmanlı’ya 
baş kaldırmış ve tutsak ettiği askerleri türlü işkencelerle öldürmüştür. 

OrTA AVrupA’NıN GÜNEY 
DOğuSuNDA, BALKAN 
YArıMADASı’NıN KuzEYİNDE 
BuLuNAN Bİr ÜLKEYİ, 
rOMANYA’Yı MİSAFİr 
EDİYOruz Bu SAYıMızDA...
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dracula’nın gÖlgesindeKi roManus topraKları

coğrAfyA olArAK bizlere uzak olmayan 
ve tarih boyunca bir şekilde etkileşimde bu-
lunduğumuz bir ülke romanya. Karadeniz’e 
kıyısı olan bu topraklarda Tuna Nehri, ülke-
nin Bulgaristan ve Sırbistan ile olan sınırı-
nın büyük bir kısmını çizerken, Tuna’nın bir 
diğer kolu olan prut Nehri de diğer komşu-
larla, ukrayna ve Moldova ile olan sınırları 
belirler. Ülkenin ismi olan romanya, Latince 
romanus’dan (roman) gelmektedir. Tarihi 
kaynaklara göre romanya anlamına gelen 
romanus, 16’ncı yüzyılda Erdel, Moldova ve 

Eflak’ı gezen İtalyan hümanistlerin de içeri-
sinde bulunduğu bir grup yazar tarafından 
işaret edilen bir türev olarak karşımıza çıkar.

Binlerce yıllıK geçMişiyle 
KeMiKli MAğArA 
Tarihi açıdan eski medeniyetleri barındı-
ran Avrupa’da, romanya’nın özellikle ant-
ropolojik olarak özel bir yeri vardır. Kıta 
Avrupası’nın en eski insan fosillerinin ro-
manya topraklarında keşfedilmiş olma-
sı, bu farklılıklardan sadece biridir. Ülke-

nin batısında bulunan Kemikli Mağara’da 
2002 yılında ortaya çıkan fosillerin tam 42 
bin yıl öncesine ait olduğu tahmin edilmek-
tedir. romanya’daki insan varlığına ilişkin 
ilk yazılı belge ise MÖ  513 yılında tarihçi 
Herodot’un kitabında yer almaktadır. 
romanya’da nüfusun büyük bölümünü 
romenler oluşturur. romenler’in ataları 
ise Trakya’dan gelmektedir. Trakyalılar’ın 
Dakya kolundan gelen romenler tarihte 
roma iradesine girdikten sonra bir dönem 
romalı’laşmışlardır. 

Eflak 14’üncü yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti’nin komşusu olurken,15’inci 
yüzyıldan itibaren bu topraklar Osmanlı egemenliğine girer. Yüzyıllarca Osmanlı 
idaresinde kalan romenler, Türk gelenek ve göreneklerinden izleri günümüzde hâlâ 
taşımaktadırlar. Ortak kelimelerin, yemeklerin ve davranışların miras kaldığı bu ülkede 
karşımıza örnek verebileceğimiz sayısız benzerlik çıkar. Bu ülkede birisi size “Hayde!” 
derse doğru anlamışsınızdır, karnınızı doyurmak için oturduğunuz bir restoranda ‘çorba’ 
istemeniz için de rumence bilmenize gerek yoktur...

osMAnlı’ylA Kesişen TAriH

rOManYa, GÜnÜMÜZdE GEçMiŞ 
YıLLara naZaran çOk daha farkLı 
Bir SiLÜETE Sahip...

NİSAN 2013
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draCuLa EfSanESi

Bir rivayete göre Vlad Tepeş (Dracula) efsa-
nesi, Wallachia bölgesindeki ulaşılmaz sarp 
kayaların tepesinde yer alan şatoda ortaya 
çıkmıştır. O dönemde Wallachia’da ‘Köleler’ 
ve ‘Boyarlar’ yani aristokratlar olmak üzere 
iki sınıf vardı. Osmanlı tahtında ise genç padi-
şah Fatih Sultan Mehmet oturuyordu ve genç 
sultan, Bizans’tan sonra gözünü Balkanlar’a 
çevirmişti.
Tepeş, bazı Boyarlar’ın Osmanlılar’la iyi geçin-
mesinden hoşnut değildi. 1457 yılında Vlad, 
bir gece yarısı Osmanlı yanlısı Boyarlar’ın şa-
tolarını tek tek basarak tümünü aileleriyle 
beraber esir etti. Esirlerini kadınlar, yaşlılar 
ve çocuklar da dâhil aylar boyunca toprakla-
rında dolaştırarak çeşitli işkencelerle öldür-
dü. Vlad’ın vahşeti akıl almaz boyutlardaydı 
ve bu daha başlangıçtı. Olaylardan haberdar 
olan Osmanlı, kendi topraklarında başlayan 
bu zulme son vermek için askerlerini bölgeye 
gönderdi. Böylece taraflar arasındaki ilk res-
mi savaş da başladı. Vlad’ın savaş boyunca 
esirlere yaptığı akıl almaz işkenceler üzerine 
adı ‘Kazıklı Voyvoda’olarak  anılmaya başlan-
dı. Vlad Tepeş, yani Kazıklı Voyvada ile  ilgili 
bilinenler, gerçekle efsanenin bir karışımı gibi 
adeta… zira bir süre sonra Vlad Tepeş, Kazıklı 
Voyvoda’dan çok, ‘Dracula’ olarak bilinecektir. 
Efsaneye göre, Vlad Tepeş’in şatosunun al-
tında bir geçit vardır. Osmanlı askerleri canla 
başla savaşıp, Voyvoda’nın şatosuna ulaşma-
ya çalışırken, Vlad’ın başka bir yerde olduğu 
haberlerini almaları bu yüzdendir. Nitekim 
bir süre sonra Voyvoda’nın şatoda olmadığı-
na inanarak geri çekilmişlerdir. Her türlü ka-

çışa rağmen, Osmanlı ile savaşında, Vlad en 
sonunda poenari’de kuşatılmıştır. Yine bir ri-
vayete göre kuşatma sırasında karısı kuleden 
ırmağa atlayarak intihar etmiştir. Efsaneye 
göre karısını çok seven Vlad da onun ölümüne 
dayanamamış ve ruhunu şeytana vererek bir 
iblise dönüşmüştür. Vlad’ın bu kuşatmadan 
kurtulması da efsanede bu pazarlıkla açıklanır. 
Gerçi ölüm, tüm bu pazarlıklara rağmen kendi-
sini bulacak, Vlad kısa bir süre sonra suikaste 
uğrayarak öldürülecek ve bedeni  şatosunun 
kayalıklarından aşağı  savrulacaktır. Efsane bu 
ölüm sahnesiyle bitiyor sanıyorsanız yanılıyor-
sunuz. Yine bir rivayete göre Vladı’ın bedenini 
bulan rahipler onu Snagov Manastırı’nın gizli 
bir mahzenine gömeceklerdir. Böylece Os-
manlılar savaştan galip çıkarak Voyvoda’nın 
kalesini ele geçirmiş olmalarına rağmen hiçbir 
zaman Vlad’ın cesedine ulaşamayacaklardır...
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peki, kendi yurttaşları da dâhil, savaştığı 
askerleri hunharca öldüren bu adam, 
nasıl olup da aynı zamanda Dracula 
adıyla tanınmış ve efsanesi dilden 
dile dolaşır olmuştur? Vlad Tepeş 
efsanesini araştırmaya başlayan prof. 
Flerescu, bu sorunun yanıtını veriyor 
aslında. Bulduğu çeşitli belgelerden 
birinde Vlad’ın kurbanlarının kanını 
içtiği ve ölümsüzlük peşinde olduğu 
yazmaktadır. Vlad Tepeş, nam-ı diğer 
Kazıklı Voyvoda’nın henüz prens 
olduğu yıllarda babasının onu ‘Dracula’ 
ismiyle çağırdığı da söylenmektedir. 
Dracula’nın “Şeytanın Oğlu”/ 
“Ejderhanın Oğlu” anlamına geldiğini 
belirtmekte de fayda var. Efsaneyi bir 
kenara bırakırsak Dracula, 1977 yılına 
kadar bir korku filmi, Vlad Tepeş ise 
tarih sayfalarında yer alan bir isim 
olarak anılmaktaydı fakat Amerikalı bir 
gezgin olan Vincent Hillyer, özel izinle 
bir gece Dracula’nın şatosunda kaldı ve 
o gece saldırıya uğrayarak boynundan 
ısırıldı. Böylece yeni bir efsane daha 
doğmuş oldu. En nihayetinde Vlad 
Tepeş’in akıbeti hakkında kesin bir 
bilgi olmamakla beraber günümüz 
vampir efsanelerinin onun sayesinde 
doğduğunu söylemek mümkün. Vlad’ın 
öyküleri, Bram Stoker’ın 1897 yılında 
yazdığı “Dracula” isimli romanına ve 
daha sonra bu romandan esinlenen çok 
sayıda filme de konu oldu.

Merhaba, öncelikle şirketinizi kısaca tanıyabilir miyiz? 
TS Locks Distribution, 12 yıl önce romanya’da cristinel Sandu ta-
rafından kuruldu. zengin hırdavat çeşitlerimiz ile çelik, ahşap, alü-
minyum, pVc kapıları başta olmak üzere geniş ürün çeşidiyle hizmet 
veriyoruz. Otel tipi elektronik kilit çeşitlerimiz de ayrıca bulunmakta. 
romanya pazarında Kale Kilit ürünlerini ithal eden tek distrübitör 
olan TS Locks Distribution, bunu 2 bin 500 metrekare ana depo ala-
nı, tüm romanya’yı kapsayacak şekilde yedi farklı şehirde satış ve 
dağıtım hizmeti, tam zamanlı çalışan 30’un üzerinde personel ile 
gerçekleştirmektedir. Dağıtım araçlarımız ile tanıtım ve pazarlama 
aktivitelerine devam ederek Kale ürünlerinin ülke genelinde satışını 
sürdürüyoruz. TS Locks Distribution olarak geniş hırdavat ürün yel-
pazesi ile hizmet vermekteyiz.

Kale Kilit ile ne zaman çalışmaya başladınız? 
Kale firması ile olan ilişkimiz, firmamızın kuruluşundan daha önce-
lere dayanır. Her şey Kale Kilit ile yaptığımız ilk toplantıyla birlik-
te Kale ailesini daha yakından tanımamızla başladı ve romanya’da 
Kale’nin tanıtılması için elimizden geleni yaptık. Kale Kilit ailesi ile 
olan 15 yıllık serüvenimizde bugün itibarıyla  romanya’da Kale mar-
kasının bilinirliğini yüksek bir noktaya ulaştırdık ve bunu korumak, 
yükseltmek için her gün çaba gösteriyoruz. 

size göre Kale Kilit’i diğer markalardan ayıran özellikler nelerdir?
Kaliteli ürün ve zengin ürün çeşitliliği ile Kale Kilit hırdavat sektörün-
de  kendini farklı bir yerde konumlandırıyor.  Yine çelik kasa, elekt-
ronik kilitler, kapı hidrolikleri, cam kapı aksesuarları, yüksek güven-
likli silindirler ve diğer birçok güvenlik ürünü ile bizlere pazarda çok 
avantaj sağlamakta. Ayrıca her zaman teknolojik yeniliklerde bulun-
ması, sunduğu kaliteli ürün ve hizmet ile de küreselleşen dünyada 
rakiplerden bir adım önde olabiliyoruz. Tüm bunların sonucu olarak, 
Kale’nin romanya’da yüksek bir tanınma ve bilinirlik seviyesinde ol-
masını da kalitesinin tüketicide sağladığı güvenin bir sonucu ve farkı 
olduğunu düşünüyoruz. 

Kale Kilit’in yeni ürünleriyle ilgili neler düşünüyorsunuz?
Yeni Kale ürünlerini insanların ihtiyaçlarının bir yansıması olarak 
yorumluyorum ve bunu Kale’nin gerçekten çok iyi başarmakta ol-
duğunu düşünüyorum. Kale Kilit’in bizlerden gelen değerlendirmele-
ri, yorumları daima dikkate alması, pazarı iyi ve yakından tanıması, 
analiz etmesi tüketici ihtiyaçlarının karşılanması ve yeni ürünlerin 
daha kapsayıcı olması  yönünde sonuç doğuruyor; müşterilerimiz de 
bu sürekli gelişim çizgisini ilgiyle takip ediyor.

Bu SAYıMızDA, rOMANYA’DA pİYASA SATıŞ KANALLArı VE SON KuLLANıcıLAr NEzDİNDE YApıLAN 
BAğıMSız pAzAr ArAŞTırMASı SONucuNDA; pİYASADA YEr ALAN KİLİT MArKALArı İÇİNDE KALE 
KİLİT’İN MArKA BİLİNİrLİğİNİN DİğEr MArKALArıN ÜzErİNDE ÇıKMASıNDA ÖNEMLİ Bİr pAY SAHİBİ 
OLAN rOMANYA BAYİSİ TS LOcKS DıSTrıBuTıON’uN GENEL MÜDÜrÜ ADrıAN DEMuScA İLE KEYİFLİ Bİr 
rÖpOrTAj GErÇEKLEŞTİrDİK.

Romanya’da Kale’nin yükselen yıldızı

romanya, tarihi kadar farklı mimariye sahip şehirleriyle de dikkat çekiyor. 

KEŞF-İ ÂLEM
KÂşİFİN	SIrrI

romanya’da ev ve yaşam alanlarında güvenlik nasıl sağlanıyor? 
Kilidin bu alandaki rolü nelerdir?
Kilit ve silindirlerin mekânların güvenliğinin temininde en az mali-
yetli ve en süratli çözüm sunması toplumda önemli bir yer tutmakta. 
Her yıl artan oranda  gerçekleşen suç oranları romanya’da insanları 
evlerinin güvenliğini artırması  yönünde bir eğilime itiyor. Güvenli-
ğin evler için ana unsurlardan biri olduğunu bilen Kale Kilit, her yıl 
çıkardığı yeni ürünler ile pazarda ciddi anlamda tercih ediliyor. Yine 
son kullanıcıyı bilgilendirmek için başta biz ve alt bayilerimiz olmak 
üzere müşterilerimizi bilgilendirmeyi bir görev ve işimizin olmazsa 
olmazı olarak benimsiyoruz.
Kale Kilit ile çalışmaya başladığımız ilk yıllarda Türk markalarına 
karşı kalite konusunda çekimser bir yaklaşım hâkimdi ancak Kale Ki-
lit bu algıyı kalitesi ve müşteri memnuniyeti ile tamamen değiştirdi.

Bizlere biraz da yeni projelerinizden bahseder misiniz?
2013 yılında yeni bir depomuzu  Bükreş’te açıp, araç ve satış eleman-
larımızın sayısını artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca, her yıl olduğu gibi 
daha fazla tüketiciye ulaşmak, Kale ürünlerini daha geniş kitlelere, 
daha yoğun ve kaliteli hizmet anlayışıyla sunmaya devam etmek is-
tiyoruz.

son olarak neler eklemek istersiniz?
Son olarak, yaşam alanlarında Kale Kilit  kullanılmasından Kale 
Kilit’in temsilcisi olmaktan çok mutluyuz ve en büyük amacımız 
bu ilişkimizin her yıl daha güçlü bir şekilde artarak devam etmesi. 
Sattığımız ürüne güveniyoruz ve bu güveni sağladığınız için size çok 
teşekkür ediyoruz.



duvArlArınızdA 
yAşAyAn ‘‘o An’’lAr
Tabloların üzerine basılan resimlerin 
dışında ev dekorasyonunda son zaman-
lardaki yeni trend daha çok fotoğraflar-
dan oluşuyor. Bu yöntem ev dekorasyo-
nu olarak kullanıldığında hem evinize 
ayrı bir hava katıyor hem de hatıraları-
nızı daha şık bir biçimde misafirlerinize 
sunmanızı sağlıyor. İster antredeki bir 
duvara isterseniz de salon ya da yatak 
odanızda boş kalan duvarlarınıza, çer-
çevelere yerleştireceğiniz çeşitli fotoğ-
rafları tercihinize göre sergi formatında 
da hazırlayabiliyorsunuz. Bunun için 
yine son zamanlarda oldukça moda 
olan çoklu fotoğraf çerçeveleri işimizi 
oldukça kolaylaştırıyor. Ayrıca farklı 
tasarım ve stillerde üretilen tekli çerçe-
velerin de fotoğraflarınız için oldukça 
uygun olduğunu söyleyebiliriz. Üstelik 
duvara asılan çerçevelerde de yaratıcı-
lıkta sınırlar zorlanabiliyor. Çerçeveleri 
duvara boydan boya doğru şekilde asar-
sanız ortaya çok güzel ve yaratıcı bir 
dekorasyon örneği çıkabiliyor. Özellikle 
panoramik fotoğraf tekniği ile çekilmiş 
fotoğraflar duvarlara parçalar halinde 
yerleştirildiğinde salonların derinliğinin 
ciddi anlamda arttığı gözlemleniyor.

siMeTriK ve AsiMeTriK 
dÜzenleMeler
Son aşamaya geldiğinizde tablo veya 
çerçevelerinizi asmadan önce simetrik 
ya da asimetrik düzenlemelerden han-
gisini seçeceğinize karar vermeniz ge-
rekiyor. Düzenli ve klasik bir görünüm 
için tablo veya çerçeveleri simetrik bir 
şekilde asabilirsiniz. Ayrıca aynı boyda-
ki tabloların belli bir çizgi doğrultusun-
da ve eşit mesafede sıralandığı yöntemi 
de tercih edebilirsiniz. Bu düzen eviniz-
de köşeli ve klasik mobilyaları tercih 
ettiyseniz göze daha hoş gelen bir görü-
nüm yaratacaktır.
Asimetrik düzenlemeler ise daha mo-
dern ve rahat bir görünüm yaratmak 
istediğinizde uygulanmalıdır. uyar-
makta fayda görüyoruz; bahsettiğimiz 
asimetrik düzen, herhangi bir dengenin 
gözetilmediği anlamına gelmemekte-
dir. Asimetrik düzenlemede de tablo-

ların konumu gözü rahatsız etmemeli 
ve bütün olarak görsel bir denge olma-
lıdır. Özellikle birbirinden farklı boyda, 
değişik renk ve şekillerdeki parçalarla 
bir grup oluşturulması çeşitlilik yarat-
manızda çoğu zaman yol gösterici ola-
caktır.  
Böyle durumlarda en büyük parçanın 
en alçakta olması genellikle “altın oran”  
kuralına göre daha doğru bir uygula-
madır. Bu tercihte büyük parçaya göre 
diğer fotoğraflarınızın dizilişini, gözü-
nüze en hoş gelen düzenlemeyi bulana 
kadar denemenizi öneriyoruz. Ayrıca 
isteğinize göre içeriden dışarıya sarmal 
biçimde, yine büyük fotoğrafı merke-
ze alarak etrafını küçük fotoğraflar ile 
çevrelemek de farklı bir seçenek olarak 
karşımıza çıkmaktadır.
Eğer kanvas tablo kullanmayacaksanız 
seçtiğiniz çerçevelerin evinizin dekoras-
yon tarzıyla uyumlu olması da dikkat 
edilmesi gereken başka bir konudur. 
unutmayın tabloların ve çerçevelerin 
içerdiği renklerin dekorasyon üzerinde 
doğrudan etkisi vardır. Mobilya, perde 
ve diğer eşyalarınızın hâkim tonlarına 

yAşAsın yeni KrAl: 
KAnvAs TABlolAr
Yağlı boya tablolar ya da çerçeveli resim-
ler gibi uzun zamandır duvarları süsleyen 
ürünlerin yerini son zamanlarda hızla yay-
gınlaşan kanvas tabloların aldığını söyle-
yebiliriz. Gerçekçiliği ile görenleri hayrete 
düşüren bu tablolar uygun fiyatları ile son 
dönemde ev dekorasyonlarında oldukça 
çok tercih ediliyor. Farklı boy ve ebatlarda 
hazırlanabilen bu tabloların parçalı ve düz 
modelleri de kişisel tercihlere göre kullanı-
cılarına sunuluyor.  Böylelikle beğendiğiniz 
ünlü bir fotoğrafçının objektifine yakala-
nan birbirinden güzel kareleri, başarılı bir 
sanatçının çizdiği resimleri ya da kendi 
çektiğiniz bir fotoğrafı istediğiniz şekilde 
kanvas tablo olarak bastırabiliyor, duvar-

larınıza asabiliyorsunuz. 
Söylemeden geçmeyelim; evinize büyük bir 
tablo asacaksanız dar ve kısa duvarlarda 
fotoğrafınızın öne çıkma şansı çok azdır. 
Bu sebeple eserin basıldığı tablonun müm-
kün olduğunca geniş duvarlarda kullanımı 
daha doğru bir tercih olacaktır. Kanvas 
tabloların son dönemde bu kadar çok ter-
cih edilmesinin nedenleri arasında; resim-
lerinizi veya fotoğraflarınızı bastırdığınız 
tablolarda kullanılan kanvas kumaşların 
kendi doğal dokulu özelliği ve matlığından 
dolayı fotoğraflarınıza hem orijinal yağlı 
boya tablo gibi görünüm vermesi hem de 
bu sistemin akşamları aydınlatma sistem-
lerinden yansıyan ışığı emerek tablonuzun 
parlama yapmasını önleyebilmesi özellik-
leri yer alıyor. 

YAKIN PLAN
eV	deKorASYoNu

EV DEKOrASYONuNDA 
MOBİLYA VE DİğEr EŞYALArıN 

TErcİHİ YApıLDıKTAN 
SONrA SırA HEpİMİzİN 

BİLDİğİ GİBİ BOŞTA KALAN 
DuVArLArA GELİr. Bu 

SAYıMızDA, BİLDİğİMİz KLASİK 
YÖNTEMLErİN DıŞıNDA; 

TİTİzLİKLE DEKOrE ETTİğİMİz 
EVLErİMİzİN DuVArLArıNA 

ruH KATMAK İÇİN ALTErNATİF 
YÖNTEMLErDEN BİrİNİ 
ELE ALAcAğız: ‘TABLO 

FOTOğrAFLAr’...
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foToğrAflArınız 
yAğlı BoyA TABloyA 

dÖnÜşsÜn
Kanvas tablolar üzerindeki 

fotoğraflarınıza, gerekli dijital 
düzenlemeleri yaparak yağlı boya 
tablo görünümü de verebildiğinizi 
biliyor muydunuz? Özellikle portre 

ve manzara fotoğrafları çeşitli 
dijital düzenleme araçları ile yağlı 

boya tablo görünümüne daha rahat 
kavuşabiliyor. 
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YAĞlI	BoYA	tABlolArIN	moderN	KuzeNİ:

Fotoğraf	ile

göre kontrast yaratacak renkler ya da 
bu renklerin farklı bir tonunu uygulaya-
bilirsiniz. 
Belki yüzyıllardır süren bir geleneğin ta-
mamen sonlandığını söylemek aceleci 
davranmak olacaktır; fakat fotoğraf ve 
baskı teknolojilerinin son yıllardaki ge-
lişmeleri sayesinde ‘tablo fotoğraflar’ın 
çoktan alternatif bir dekorasyon yönte-
mi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 
Yağlı boya tablolar mı yoksa ‘o anlar’ 
mı, tercih sizin...



YANgININ	ProVASI	YoK.

ETrAFıMızDA BuLuNAN FAKAT HİÇBİr zAMAN 

KuLLANMAMAYı DİLEDİğİMİz EŞYALAr 

VArDır, Bİr DE ArAMAK zOruNDA KALMAK 

İSTEMEYEcEğİMİz NuMArALAr… MESELA YANGıN 

İHBAr NuMArASı 110’u ÇEVİrMEK zOruNDA 

KALMAK İSTEMEYİz HİÇBİr zAMAN. ÖNÜNDEN 

DEFALArcA GEÇTİğİMİz Bİr YANGıN KApıSıNı 

AÇMAK MEcBurİYETİNDE OLMAK DA DÜŞÜNMEK 

İSTEMEDİğİMİz Bİr VArSAYıMDır. BuNA rAğMEN 

YANGıN KApıLArı, VArLıKLArıYLA BİzE GÜVEN 

VErİrLEr. HELE Kİ Bu KApıLAr 120 DAKİKA YApıSAL 

BÜTÜNLÜK, 90 DAKİKA İzOLASYON BELGESİ SAHİBİ 

KALE YANGıN KApıLArı İSE…
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120 dAKiKA yAPısAl BÜTÜnlÜK, 
90 dAKiKA ısı yAlıTıMı
Güvenli yaşam alanlarının vazgeçilmez ürünü Kale Çe-
lik Eşya’nın tasarım ve üretimini yaptığı Kale Yangın 
Kapısı, BM TrADA aracılığı ile tabi tutulduğu testte, EN 
1634-1 Avrupa standartlarına göre 120 dakika boyunca 

yangına yapısal bütünlük dayanıklılığı ve 90 dakika ısı ya-
lıtımı sağlayarak, bu alandaki kalitesini tescil ettirmiş bir 

ürün. Bütün kapılar dışta toz contası, içte ısı contasından 
oluşan çift conta yapısı ile yangın güvenliğini üst düzeyde su-

narken, ısı contası 75 derecede genişleyerek sızdırmazlık sağla-
masıyla bu güvenliğe katkıda bulunur.

serTifiKAlAr 
• Kapılar ıSO9001-2008 rev’in 

temel alındığı Kalite Yönetim 

Sistemi’ne sahip fabrikada üretilir.

• TSE uygunluk Belgesi’ne sahiptir.

• Kapılar üzerinde kullanılan tüm 

bileşenlerin ürün sertifikası 

bulunmakta olup KALE 

ÇELİK EŞYA olarak iki yıl 

garanti sunulur.

yAngın KAPısı nedir ? 
Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği’ne göre tanımlama 
aşağıdaki gibidir:
“Bir yapıda, montajın yapıldığı kasa ve bütün öğeleriyle birlikte, kullanıcılar, 
hava veya nesneler için dolaşım imkânı sağlayan, kapalı tutulduğunda du-
man–yanma gazları ve alev geçişine belirli bir süre direnecek ve bu amaçlar 
için belirlenen özellikleri karşılayacak özellikteki  kapı, kapak veya kepenk” tir. 
Yangın kapıları dört ana amaca hizmet eder.
a. Normal bir kapı olarak kullanılmak,
b. Bir yangın sırasında güvenli çıkış sağlamak,
c. Yangının yayılmasını engellemek,
d. canı ve malı korumak.
Bu fonksiyonları yeterli bir biçimde yerine getirmesi için, kapılar standartlara 
uygun bileşenler ile donatılmış olmalıdır. 
Yönetmeliğe göre ürünün  yangına dayanımı ve performansı, ancak ilgili Avrupa 
ve Türk standartlarına göre bağımsız ve akredite bir yangın laboratuvarında test 
edilerek, bu test sonuçlarının uzman teknik kişilerce (profesyonellerce) değer-
lendirilmesi ile ispatlandığı durumda geçerlidir.

AKLINIZ EVDE KALMASIN

NİSAN 2013NİSAN 2013

KAle yAngın KAPısı TeMel ÖzelliKleri
• uluslararası akredite laboratuvarlarından alınmış olan BM TrADA Test 
Sertifikası,
• Bütün kapılar çift contalı olup, dışta toz contası, içte ısı contasından oluşur; 
ısı contası 75 derecede genişleyerek sızdırmazlık sağlar,
• Dc01 6112 kalite çelik sac levha kullanılır,
• Kapı yüzeyi elektrostatik toz boya ile boyanır,
• ısı genleşme boşlukları 5 mm,
• Tek parçalı özel kasa detayı,
• panik barlı ya da Kale kilitli, oynar kollu seçme imkânı,
• Beş adetten fazla siparişlerde ral kartelasından istenilen renk seçme imkânı; 
standart renk ral 7035.

Kanat ÖzelliKleri
Kanat sacı her iki yüzeyde 1,2 mm kalınlığında Dc01 6112 çelik plaka, toplam 
60 mm kanat kalınlığı ve kapının her iki tarafına da 8 mm’lik ısı yalıtım 
levhası yerleştirilmiş 75 kg/m³ yoğunlukta taş yünü kullanılır. Kanat içi 0,9 
mm omega takviyeler ile güçlendirilir.
Menteşe ÖzelliKleri
Üst menteşe, 3 mm çelik levhadan bükülmüş, içinde boru tipi pim ile 
desteklenmiş, kanat ağırlığı ve dengeleyici olarak kanat ve kasaya kaynak ile 
montajlı sistemdir. Alt menteşe, 3 mm kalınlığında çelik levhadan bükülmüş, 
içinde çelik ayarlı mil menteşe altındaki cıvata ve misket ile çalışan kanadın 
aşağı yukarı hareketini ve ayarını sağlar.
Kasa ÖzelliKleri
2 mm Dc01 6112 çelikten imal edilmiş, yanmaz conta ve toz-duman 
sızdırmazlık contasının takılması için özel yuvaları bulunan duvarı dıştan 
kavrayan, 100 mm genişliğinde tek parçalı, özel bükümlüdür.
paniK Bar – Kol ÖzelliĞi
Dışarıdan kilitli olduğu halde içten kola basıldığı zaman kapının açılmasını 
sağlayan özel bir kilit sistemidir.
YanMaz contası (ısı contası) ÖzelliĞi
2 mm kalınlığında, 30 mm genişliğinde 75 derece sıcaklıktan sonra genleşerek 
sızdırmazlık sağlar.
lastiK conta (toz-duMan contası) ÖzelliĞi
Normal hava koşullarında dışarıdan gelebilecek toz-hava-sıcak ve soğuk 
sızdırmazlığı sağlar. 

BugÜn okullardan alışveriş merkezlerine, üretim 
tesislerinden sinema ve tiyatro salonlarına, apart-
manlardan işyerlerine kadar içinde canlının yaşadı-
ğı ve ziyaret ettiği tüm binalarda yangın merdiveni 
bulunması hayati önem taşıyor. Bazen önlerinden 
geçeriz, koridorlarda görürüz fakat onların sadece 
merdivene açılan bir kapı olduğunu sanırsak yanıl-
mış oluruz. Yangın kapıları, iç mekânda meydana 
gelebilecek bir yangın anında tahliyeyi sağlayan ve 
çıkışa açılan önemli kapılardır ama aynı zamanda, 
duman ve alev geçirmezlik özelliği ile merdiven ala-
nında güvenli bir ortam da sağlarlar. Bu nedenle 
yangın kapısı seçerken, yapısal bütünlük ve yalıtım 
özelliğine dikkat etmek gerekir. 



bİLGİNİZ OLSUN
güVeNlİK
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Modern ToPluMlArdA suç işleme 
oranları her geçen yıl artarken farklı 
suç türleri de ortaya çıkıyor. Ülkemizde 
de ne yazık ki başta hırsızlık olmak üze-
re işlenen çeşitli suçlar hızla artıyor. Üs-
telik alınan yeni güvenlik önlemlerinin 
bir bölümü ne yazık ki kısa süre sonra 
kötü niyetli kişiler tarafından geliştiri-
len yöntemlerle bertaraf ediliyor. Yine 
de bazı klasik önlemler var ki, bunlar 
hırsızların ilk bakışta sizin dairenizi seç-
mesini engelliyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Da-
iresi Başkanlığı’nın  hırsızlarla ilgili 
paylaştığı bilgiler, ülkemizde sık gö-
rülen hırsızlık suçlarının niteliğine ve 
alınabilecek basit önlemlere de ışık tu-
tuyor. Buna göre hırsızların kaçındığı 
mekânların başında gürültü çıkarma-
larının gerektiği yerler geliyor ve cam 
kırmak yerine açık camlı mekânları bu 
nedenle tercih ediyorlar.  Dışarıdan gö-
rünmelerini engelleyecek, cama yakın 
ağaç dallarının bulunduğu bahçeli ev-
ler de çalışmalarını kolaylaştırıyor. Bu 
nedenle camlara yakın ağaç dallarının 
budanması öneriliyor. Yine, Emniyet 
Müdürlüğü’nün verilerine göre daire-
nizin yangın çıkışı yoksa veya apart-
manın giriş katında oturmuyorsanız 
evinize girmek isteyecek kötü niyetli 
kişilerin kullanacağı ilk yol kapı kilidini 
kırmak oluyor. Günümüzde Kale Kilit 
tarafından geliştirilen üstün güvenlik 
sistemleriyle donatılmış kilitler ve çe-
lik kapılar izinsiz kişilerin kapıyı aç-
malarını zorlaştırırken her marka kilit 
ve çelik kapı için ne yazık ki bu güveni 
sağladığını söylemek mümkün değil. 
Herkesin bildiği caydırıcı ve önleyici 
tedbirler arasında çift kilit, demir par-
maklık, panjur, aydınlatma ve köpek 
beslemek de geliyor. 

siz uyursunuz 
sensÖrler  uyuMAz
Evinize izinsiz birinin girmeye çalıştığı 
durumlarda siz bunu fark edemeyebi-
lirsiniz fakat sensörler hareketleri algı-
ladığı için siz uyumaya devam etseniz 
bile alarmı devreye alır. Sistem güven-
lik birimlerine de bu sinyali göndere-

rek tehlikeli durumu haber verir. Evde 
olmadığınız ya da derin uykuda oldu-
ğunuz durumlarda güvenlik sistemleri 
son derece önemli bir görevi üstlenir-
ler. Alarm sisteminin asıl faydası hır-
sızlık gerçekleşmeden önce haber ver-
mesidir. 

zAyıf noKTAlArı Önce 
siz Keşfedin
Ev veya işyerinizin bulunduğu çevre-
de dolaşarak, nerelerden içeriye giri-
lebileceğini siz de tespit edebilirsiniz. 
Girilebilecek tüm kapı ve pencere per-
vazlarına açılma durumunu algılayan 
birer kontak yerleştirilmesi daha içeri-
ye girilmeden alarmın çalmasını sağ-
layacaktır. Tüm dünyada yapılan 
araştırmalar, hırsızların giriş için 
öncelikle sokak kapısını, sonra-
sında ise arka kapı, balkon kapısı 
ve pencereleri tercih ettiğini gös-
terir. Dolayısıyla bu noktaların 
sağlam kilit ve alarmlarla güven-
lik düzeyi artırılmalıdır.

güVeNlİ	meKÂNlAr	İÇİN	
BASİT VE ETKİLİ

öNLEMLER

ALARM

evlerde ilK BaKtıKları Yerler BelKi deĞişti, esKisi giBi Önce YataK 
odasına gitMiYorlar Mesela. MutFaKtaKi BaKliYat Kavanozlarını 

tezgÂHa dÖKMeKle ve Burada ziYnet eşYası araMaKla işe BaşlıYorlar, 
sensÖrlerle gizli Yerleri, saKlanMış MücevHerleri elleriYle KoYMuş 
giBi BuluYorlar. ÇaldıKları eşYalar ve araMa YÖnteMleri Her geÇen 

gün deĞişse de deĞişMeYen Bir şeY var, ÇoĞunluKla 
Ya Kapıdan Ya da caMdan iÇeri giriYorlar.

Anahtarınızı 
paspas altı, 

posta kutusu gibi 
yerlerde bırakmayın, 

güvenli yerlerde 
muhafaza 

edin. 

n Sağlam, kırılmaz ve anahtar yokken açılamayan 
kilitleri ve yüksek güvenlikli çelik kapıları tercih edin. 
n Araba, ev ve işyerinizin anahtarlarını ayrı 
anahtarlıklarda taşıyın. Bu önlem anahtarlarınız 
çalındığında ya da kaybolduğunda hepsi için 
endişelenmenizi önler.
n Uzun süre evde olmayacaksanız, bir yakınınızdan 
ara sıra eve gelerek ışıkları yakmasını isteyin. Hırsızlar 
posta kutusu dolu dairelerin uzun süredir boş 
olduğunu düşünürler, gelen yakınınız posta kutunuzu 
da boşaltsın. Kapıya yapıştırılmış eski tarihli kargo 
bildirim yazıları, apartman aidatı makbuzları gibi 
belgeler de kaç gündür evde olmadığınız konusunda 
kötü niyetli kişilere fikir vereceğinden apartman 
görevlinizden veya komşunuzdan bu kâğıtları 
gördüğünde kapınızdan almasını isteyin. 
n Alarm sisteminiz varsa bunu belirten etiketler 
yapıştırmak caydırıcı olabilir.
n dışarıdan kolayca tırmanılmasını sağlayan ağaç, 
yangın merdiveni vb. yerlere dikkat edin. 
n Apartman boşluğuna bakan banyo, tuvalet ve 
diğer havalandırma pencerelerine dikkat edin.
n evinizin birden fazla kapısı varsa karanlıkta kalan 
kısımları aydınlatmaya ve dışarıdan evin içerisinin 
görünmemesine özen gösterin.
n evden kısa süreliğine uzaklaşacağınız zamanlarda 
bir odanın ışığını açık bırakabilirsiniz.
n elde satılan bazı eşyaların çalıntı mal olma ihtimali 
vardır ve fiyatları ona göre de caziptir. Bilmeyerek de 
olsa çalıntı mal almanın suç olduğu unutulmamalıdır.

Bütün önlemlere rağmen hırsızlığa 
uğrarsanız, açık bir kapı veya 
pencereyle karşılaştığınızda içeriye 
girmeyin, hemen güvenlik güçlerine 
haber verin.

BunlArA dA 
diKKAT edin



30 YıLı AŞAN TİcArİ 
Bİr GEÇMİŞE SAHİp 

OLAN KALE ÇELİK 
EŞYA-EVDEMA 

BAYİSİ uğur YApı 
MALzEMELErİ’NİN 
YÖNETİM KuruLu 

BAŞKAN YArDıMcıSı 
ÖMEr ÇELİK, Bu 

SAYıDA DErGİMİzİN 
“İÇİMİzDEN Bİrİ” 

SAYFALArıNıN 
KONuğu OLDu.

uğur yAPı, Ömer Çelik’in babası Kemal Çelik tarafından 1978 yılında kurulmuş,  bu tarihten itiba-
ren sürekli gelişmeyi kendine ilke edinmiş bir şirket. İstanbul’un altı önemli noktasında “görsel bir şö-
len” olarak tanımlanabilecek mağazalarıyla müşterilerine hizmet veren uğur Yapı Malzemeleri’nin 
merkezi Esenyurt’ta. Şirketin Mecidiyeköy’de iki tane olmak üzere, Güzelce’de, İkitelli Masko Mobil-
yacılar Sitesi’nde ve Kozyatağı’nda da mağazaları bulunuyor. Sürekli gelişmeyi kendine ilke edinen 
uğur Yapı Malzemeleri’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Çelik’le yaptığımız söyleşide, 
Kale Çelik Eşya bayimiz de olan şirketin büyüme hikâyesini ve başarı kriterlerini dinledik.

evdema’yı daha yakından tanımak isteriz, bize şirketle ilgili bilgi verebilir misiniz?
Müşterilerimiz ev dekorasyonu konusunda ihtiyaç duyduğu her şeyi mağazalarımızda, geniş bir çe-
şitlilikte bulabilmektedir. Toplamda 17 bin metrekare teşhir alanımızda 12 ayrı iş kolundan toplam 
42 bin 500 adet ürün çeşidimizle müşterilerimize hizmet veriyoruz. Evdema konseptimiz geçmişi-
mizden aldığımız değer ve tecrübelerimizin geleceğe aktarılmasında bir ustalık döneminin eseridir. 
uyumlu bir aile şirketi olmamızın yanı sıra kurumsallaşmanın önemi ve gerekliliğinin farkındayız. 
Bu farkındalık ile hedeflerimizi düzenliyoruz ve kurumumuzda yenilik ve gelişmeleri bu doğrultuda 
gerçekleştiriyoruz. Satışlarımız üç farklı alanda gerçekleşmektedir. projeli işler kanalımızda gayri-
menkul şirketleri, müteahhitler ve güçlü inşaat firmaları ile çalışıyoruz. Toptan tali kanalımızda, ba-
yilerimiz ile güçlü bir satış ve pazarlama ağımız mevcut. perakende satışa hizmet veren mağazaları-
mız ise hem nihai tüketicinin tüm ihtiyaçlarına en iyi karşılığı veriyor hem de diğer iki kanala görsel ve 
fonksiyonel anlamda önemli bir destek sağlıyor. 30 bin metrekare alana kurulu Çatalca lojistik depo-
muz satış ve dağıtımımızda, her üç birimimiz için de kusursuz dağıtım hizmeti veriyor. Satış sonrası 

İÇİMİZDEN bİRİ
BAYİler

rakiplerinin	çok	ötesinde’’
‘‘KALE ÇELİK KAPI
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hizmetlerimizin, zama-
nında teslim ve kaliteli 
montajla beslendiğini 
bildiğimizden, etkili bir stok yöne-
timi stratejisi belirledik. Bu strateji 
doğrultusunda lojistik depomuzda 
52 kişiyi istihdam ediyoruz. Büyü-
me hedeflerimize kararlı ve temkinli 
adımlarla ilerliyoruz. Bu hedefleri-
mizde bizlere destek olan ve büyük 
bir çoğunluğu yılaşırı bizimle birlikte 
çalışmakta olan 180’in üzerinde per-
sonelimiz var. Her bir departmanda 
işinde uzman, deneyimli ve profes-
yonel bir ekiple beraberiz.

çok sayıda ürünün satış, montaj, tasa-
rım ve tüm pazarlama süreçlerini birlik-
te yürütüyorsunuz. çelik Kapı sektörü 
ve firmanızın sektör içindeki yerine dair 
genel bir değerlendirme alabilir miyiz?
Evdema konseptimiz ile 12 ayrı iş kolunu 
tek bir çatı altında toplamış bulunuyoruz. 
Eczacıbaşı ürün gruplarının münhasır ba-
yiliği başta olmak üzere, sektöründe lider 
firmaların bayiliği ve kendi yarattığımız 
markamız ‘Vitale’ ile satış, pazarlama ve 
dağıtım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz.  
Vitale, Çelik kapı denildiğinde akla ilk gelen 
markalardan olan Kale Çelik Kapı ev deko-
rasyonu konusunda tüketiciye ihtiyacını 
karşılayan bütün ürünleri sunma fikrimiz-
den doğmuştur. Bünyemizde sektörlerinin 
en iyileriyle çalışmayı kendimize misyon 
edinmiş bir firmayız. Kale Çelik Kapı da 
bu bağlamda kendisini sürekli yenileyen 
yapısı ve kaliteli ürün anlayışıyla hizmet 
veriyor. Kale Çelik Kapı’nın çelik kapı sek-
töründe rakiplerine göre çok daha fazla yol 
kat etmiş olduğunu düşünüyorum.

Kale çelik Kapı markasını ‘diğerlerin-
den’ ayıran en temel özellik sizce nedir?
Kale Çelik Kapı’da en temel özellik ben-
zersiz güvenlik sistemleridir. Çoklu kilit 

sistemleri, uzaktan kumanda ile kilitlene-
bilen kapıları ve her geçen gün  kendine 
yenilikler ekleyen yapısı Kale Çelik Kapı’yı 
diğer markalardan rahatlıkla ayırabiliyor. 

Kale bayisi olmanın ayrıcalıklarının ne-
ler olduğunu düşünüyorsunuz? iki firma 
arasındaki işbirliği nasıl gerçekleşti?
Çelik kapı ve kilitte Kale markasını satıyor 
olmamız, müşterilerimizin aklında kuşku-
ya yer bırakmayacak bir güven oluşturu-
yor. Bu güven satış öncesi ve satış sonra-
sında alışverişin her iki taraf için de daha 
rahat, daha keyifli hale gelmesini sağlı-
yor. Kale Çelik Kapı’nın kendi bünyesinde 
ürünün nakliyesini ve montajını yapıyor 
olması bizlere büyük kolaylık sağlıyor. Bu 
kolaylık ilave bir teknik servisle vakit kay-
bının da önüne geçiyor. Kale ile işbirliğimi-
zin başlaması bir yılını henüz doldurmadı 
fakat bunun faydasını görmeye başladık. 
İşbirliğimizin uzun yıllara yayılabileceği 
inancındayım.

Mimari akımlar ve uygulamalardaki 
yeni yaklaşımları nasıl değerlendiriyor-
sunuz?
İnşaat sektörü bütün diğer iş alanları gibi 
her an kendisini yenileyen bir yapıya sa-
hip. Müşterilerimizin beklentisi bu doğrul-
tuda yenileniyor ve hep daha iyisini talep 
ediyorlar. Biz de bu taleplere sağlıklı cevap 

verebilmek adına ürünlerin satış anından 
müşteriye teslimine kadar sıkı bir takip uy-
guluyoruz. 

çelik kapı, tek bir parça halinde görün-
mesine rağmen aslında içinde çok sayı-
da farklı ürünü barındıran bir bütün. Bu 
kadar geniş ve çok fazla ürün yelpazesi-
ne sahip bir ürünün satışında karşılaştı-
ğınız zorluklar oluyor mu? 
Satış esnasında zorluk çekilen bir nok-
ta ürünün kaplama tasarımı hususunda 
yaşanıyor diyebiliriz. Müşteri beklentileri 
yüksek derecede farklılık gösterebildiğin-
den, kaplama modelinin daha farklı ve 
daha yeni çizgilerle tasarlanmasını isti-
yorlar. Diğer taraftan Kale ürünlerinin gü-
venlik konusuna verdiği önem satışlarına 
yansıyor. Bu da doğal olarak bizim satış-
larımıza olumlu etki yapıyor. Müşterimiz 
mağazalarımıza geliyor ve ürünlerini mi-
marlarımız eşliğinde, özenle hazırlanmış 
teşhirlerimizden seçiyor. Seçerken de üç 
boyutlu projelendirme hizmetimiz saye-
sinde hayallerinde yer alan tasarımları 
mimari destek ile birleştiriyor. Son olarak 
müşterimiz Kale marka çelik kapısını se-
çiyor ve sorunsuz bir alışverişin ardından, 
memnun bir şekilde mağazalarımızdan 
ayrılıyor. Seçtiği kapının kalitesi ve güven-
liğinden emin oluyor müşterimiz. 

Kale çelik eşya ürünleriyle ilgili neler 
söylemek istersiniz? 
Kale Çelik Eşya kendisini kanıtlamış  bir 
marka. Özellikle toplumsal ve sosyal alan-
lardaki yaklaşımları ve hassasiyeti firmaya 
artı değer katıyor. Bunun yanında, dün-
ya çapında kendi ürünlerini ihraç ediyor 
olması, marka bilinirliğini artırmasının 
yanında ülkemizin ekonomisine de  katkı 
sağlıyor. Kilit ve güvenlik sistemlerinde 
çıkarılan yeni ürün ve sistemleri takdire 
değer buluyorum.  Bütün bunlar ciddi bir 
çabanın ürünleri...
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KAle KiliT, her yıl İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlik-
leri (İMMİB) tarafından sektörün önde gelen kuruluşlarının 
ihracatta başarılı faaliyetlerinin ödüllendirildiği “İhracatın 
Yıldızları Ödülleri”nde bu yıl, üst üste yedinci kez ipi göğüs-
leyerek “Metal Eşya” kategorisinde birinci oldu. Kale Kilit bu 
başarısını, 2012 yılında gerçekleştirdiği 60.7 milyon dolar 
değerinde ihracat ile elde etti.
Kale Kilit, dünya çapında bugüne kadar Orta Doğu, 
Kuzey Afrika, Türki cumhuriyetler ve 
rusya’nın da aralarında bulunduğu 
100’den fazla ülkeye ihracat yaparak, 
her yıl yeni bölge ve ülkelere ulaşma 
hedefini başarıyla gerçekleştiriyor.
14 Mart 2013 tarihinde Swissotel The Bosp-
horus İstanbul Hotel’de düzenlenen 2012 İh-
racatın Yıldızları Ödül Töreni’ne katılan Kale 
Kilit Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ke-
nan Kızıltan yaptığı konuşmada, dünyanın 
önde gelen sayılı kilit markalarından olan 

Kale Kilit’in ülkemizdeki liderliğini uluslararası pazarlara her 
yıl artırarak taşımaya devam ettiğini hatırlatarak “Kale Kilit’in 
İMMİB İhracatın Yıldızları Ödülleri’nde yedinci kez elde etti-
ği başarıdan büyük mutluluk ve kıvanç duyduklarını belirt-
ti. Kenan Kızıltan sözlerine şöyle devam etti: “Bugüne kadar 

100’den fazla ülkeye yaptığı ihracat ile global bir marka 
olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Kale Kilit’in bu 
başarısını devam ettirmesi aynı zamanda Türkiye’nin 

uluslararası pazarda yükselen yıldızının bir gös-
tergesidir. Ülkemizin büyümesine yaptığı-

mız katkıdan gurur duyuyoruz,” dedi. 
Kale Kilit Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Kenan Kızıltan,  “Kale Kilit’in 

güven ve güvenlik denildiği zaman akla 
gelen ve tercih edilen ilk marka olduğunu, 

yenilikçi ürünleri ile uluslararası pazarlarda da 
müşterilerinin farklılaşan ihtiyaçlarına hızlıca 
çözüm üreterek, çok sayıda ihracat pazarında 
gücümüzü her yıl artırıyoruz,” dedi.

KALE KİLİT’E İMMİb’DEN
7’Ncİ	Kez	“İHrAcAtIN	YIldIzI”	ödülü

KALE KİLİT, 2012 
İSTANBuL MADEN 
VE METALLEr 
İHrAcATÇı BİrLİKLErİ 
(İMMİB) İHrAcATıN 
YıLDızLArı 
ÖDÜLLErİ’NDE, 
ÜST ÜSTE 7’Ncİ 
KEz  “METAL EŞYA” 
KATEGOrİSİNDE 
EN FAzLA İHrAcAT 
YApAN ŞİrKET OLMA 
BAŞArıSıNı GÖSTErDİ. 

Bİz’deN	HABerler

34 35NİSAN 2013NİSAN 2013

17
MART
2012

SAYI

K A L E  E N D Ü S T R ‹  H O L D ‹ N G ’ ‹ N  Ü C R E T S ‹ Z  Y A Y I N I D I R .

17
SAYI

K A L E  E N D Ü S T R ‹  H O L D ‹ N G ’ ‹ N  Ü C R E T S ‹ Z  Y A Y I N I D I R .

MART
2012

KAle KiliT, cidde ürün semineri yoğun ilgi gördü. Seminere 
Suudi Arabistan bayisi Alfozan’un üst ve orta düzey yöneti-
cileri katıldı. Kale Kilit İhracat Bölge Müdürü cem Kızıltan’ın 
yaptığı sunumda, ürünlerle ilgili detaylı bilgilendirme ya-
pıldı. 26 Şubat’ta Alhamra jeddah Hotel’de gerçekleşen se-
minere alt bayiler, mimarlar ve müteahhit firmalarından 
yaklaşık 150 kişi katıldı. Ayrıca seminerde Kale Endüstri 
Holding’e bağlı grup şirketlerinin, kilit, elektronik kilit, kapı, 
kasa ve benzeri bütün güvenlik ürünleri tanıtıldı. Seminerin 
sonuna doğru soru-cevap bölümünde doğru verilen cevap-
lar neticesinde kazananlara hediyeler verildi. Ardından Kale 
ürünleri hakkında teknik bilgiler ve uygulama alanlarıyla 
ilgili değerlendirmelerin ardından verilen akşam yemeğiyle 
davet sona erdi.

28 Mart tarihinde KKTc’de Golden Tulip 
Otel’de gerçekleşen ürün seminerinde katı-
lımcılara mekanik ve elektronik kilitler detaylı 
olarak anlatıldı. Otel satın alma yetkilileri, mi-
marlar, müteahhitler, kapı üreticileri, anahtar-
cılar, çilingirler, alt bayilerin büyük ilgi göster-
diği seminere yaklaşık 60 kişi katıldı. Elektronik 
kilitlerle ilgili olarak Kale Kilit Dış Ticaret Satış 
Yöneticisi Eyüp Bıyıkbeyi ve mekanik ürünler-
le ilgili olarak Kale Kilit İhracat Bölge Müdürü 
cem Kızıltan’ın sunumlarının ardından, semi-
ner akşam yemeğiyle sona erdi. Damman, Me-
dine ve cidde’de gerçekleştirilen bu seminerle-
rin dışında Kale Kilit, Haziran ayında riyad’da 
yeni bir seminer daha gerçekleştirecek.

KAle	Kİlİt,	YurtdIşI	SemİNerlerİYle	
bÜYÜK İLGİ GöRMEYE DEVAM EDİYOR

kaLE kiLiT ihraCaT 
BÖLGE MÜdÜrÜ 
CEM kıZıLTan 
CiddE SEMinErindE

kaLE kiLiT YÖnETiM kuruLu 
BaŞkan YardıMCıSı kEnan 
kıZıLTan, BirinCiLik ÖdÜLÜnÜ 
EkOnOMi Bakanı ZafEr 
çaĞLaYan’dan aLdı.

CiddE SEMinErindE kaTıLıMCıLar kaLE 
ÜrÜnLErini inCELErkEn...

kaLE kiLiT ihraCaT BÖLGE MÜdÜrÜ CEM kıZıLTan VE 
kaLE kiLiT dıŞ TiCarET SaTıŞ YÖnETiCiSi EYÜp BıYıkBEYi



15 MArT Dünya Tüketiciler 
Günü vesilesiyle TSE ta-
rafından Grand cevahir 
Otel’de düzenlenen TSE 
Kalite Ödülleri törenin-
de Kale Kilit, ‘Altın Kalite 
Ödülü’ne layık görüldü. 
Kale Kilit adına Altın Ka-
lite Ödülü’nü, Kalite Test 
ve Kalibrasyon uzmanı 
Burhan Öztuğrul’un aldı-
ğı törene Kale Kilit Kalite 
Danışmanı Esra cebe Öz-
can da katıldı. TSE Kalite 
Ödülleri ödül törenine: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Nihat Ergün, İstan-
bul Valisi Hüseyin Avni Mut-
lu, İstanbul Emniyet Müdürü 
Hüseyin Çapkın, TSE Başkanı Hulusi Şentürk ile çok sayıda firma 
yetkilisi katıldı. Kale Endüstri Holding’e bağlı grup şirketleri Kale 
Kilit, Kale Çelik Eşya ve Kale Kapı pencere’nin faaliyet alanla-
rında Türk Standartları Enstitüsü ile ürün belgelendirme, sistem 

belgelendirme ve kalite konusunda eğitimlerin tamamlanması 
ve 15 yılı geçen birliktelik onuruna Kale Kilit’e Altın Kalite Ödülü 
verildi. Türk Standartları Enstitüsü ile işbirliğinin gelecek yıllar-
da ürün kalitesinin korunması ve artırılması amacıyla devam 
etmesinin planlandığı ödül töreninde, platin, gümüş ve jüri özel 
ödül kategorileriyle diğer firma yetkilileri de ödüllerini aldılar.
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14-19 ocAK 2013 tarihleri arasında gerçekleşen Bau Fua-
rı World’s Leading Trade Fair For Architecture, Materials, 
System Münih Fuarı’na katılan Kale Kilit, 70 m2 standıyla 
2012 yılında yurtiçi ve yurtdışında uyguladığı showroom 

2006 yılındA kurulan Kale Kilit Shanghai Temsil-
cilik Ofisi, 2012 yılında şirket yapısına kavuşarak 
Kale Kilit ınternational Shanghai olarak faaliyet-
lerine devam ediyor. Temsilcilik ofisi vasıtasıyla 
çok sayıda Kale Kilit taklit ürünü üreten firma 
tespit edilerek yasal girişimlerle ortadan kaldı-
rıldı. Kale Kilit ınternational Shanghai şirketi 
vasıtasıyla özellikle çelik kapı kilitlerinde önem-
li derecede tercih edilmeye başlanan Kale Kilit 
ürünleri ve sonrasında kapı-pencere sistemleri 
aksesuar ürünlerine talep geliyor. Çin’in ‘orta 
sınıfını’ oluşturan 380 milyon kişiden potansi-
yel olarak talep gören Kale ürünleri, üst düzey güvenlik özelliğiyle tercih 
ediliyor. Önemli bir kilit ihracatçısı olan Çin’de yükselen sınıflar ileri tek-
nolojiye sahip güven veren kilitleri özellikle tercih etmeye başladı. Kalite 
ve teknolojiyi buluşturan Kale ürünlerinin yüksek marka algısı ve dene-
yimli Ar-Ge ekibinin çalışmaları dünyanın önde gelen pazarlarından olan 
Çin’de yakalanan başarıda önemli bir pay sahibidir. 

konseptli özel tasarımlı standlarının yeni versiyonuyla 2013’ün 
yurtdışı ilk fuarında ürünlerini sergiledi. Kilit ve pencere akse-
suarları ürünleri başta olmak üzere çelik kapı ve çelik kasanın 
yanı sıra dünyada ve Türkiye’de ilk olan yeni ürün Kale Alarmlı 
Silindir, büyük demo standıyla ziyaretçiler tarafından ilgiyle in-
celendi. Kilit-silindir, kapı-pencere aksesuarları, blisterli ürün-
ler, çelik kapı ve kasanın yanı sıra yangın kapısı sergilendi.
Yenilikçi ürünleriyle çok sayıda sektör profesyonelinin yakından 
takip ettiği Kale Kilit; kaliteli, özgün ve her koşulda güvenlik sağ-
layan ürünleri ile sektöründe ilklere imza atmaya devam ediyor. 
Silindir grubunun yeni ürünü Kale Alarmlı Silindir, art niyetli 
müdahalelere karşı dış yüzeyde kalan parça kırılarak silindir 
içindeki elektronik alarm devresini 80 db’in üzerinde ses çıkar-
masıyla uyarıcı ve caydırıcı özelliği ile öne çıkıyor.
Ayrıca İngiltere’nin silindir konusunda en önemli ve güncel ser-
tifikası Kitemark 3* sertifikası alan Kale Yüksek Güvenlikli Silin-
dir de bu özelliğiyle Bau Fuarı’ndaki yerini aldı.

KAle	Kİlİt	BAu	2013	FuArI’NdA	
YENİ ÜRÜNLERİYLE GöRÜcÜYE ÇIKTI

KAle	Kİlİt	INterNAtIoNAl	SHANgHAI		
FAALİYETLERİNE HIZLA DEVAM EDİYOR

TSE’DEN KALE KİLİT’E ALTIN KALİTE öDÜLÜ!

kaLE kiLiT çin ÜLkE MÜdÜrÜ 
aYça aVCı

kaLE kiLiT TEST VE kaLiBraSYOn 
uZManı Burhan ÖZTuĞruL

isTenMeyen müdahalelere tam di-
renç sağlayan ve kırılması neredeyse 
imkânsız olan Kale Yüksek Güvenlikli 
Silindir, İngiltere’nin silindir konusunda 
en önemli ve güncel sertifikası olan (TS007) Kitemark sertifikasını 
3* alarak geçti.  Şu ana kadar sadece birkaç firma tarafından alınan 
Kitemark 3* sertifikasının en temelinde kırılmaya, burulmaya karşı 
üst düzey dayanım yer alıyor. Bunun yanı sıra Kale Otomatik Blokaj 
Sistemli OBS ürünü için de Kitemark 1* sertifikası aynı dönemde 
tamamlandı.
Kale Kilit’in yenilikçi ürünü Kale Yüksek Güvenlikli Silindir, silindi-
rin alt zeminine yerleştirilen ve özel ortamlarda hazırlanan hassas 
döküm çelik malzemeden oluşturulmuş yüksek dirençli çelik “u” 
profil sayesinde kuvvetli darbelere karşı üst düzey koruma sağlıyor. 
Silindir üzerindeki her türlü kötü niyetli müdahalelerde kapının 
açılmasına karşı geliştirilen dirençli sistem artan hırsızlık olayları-
na karşı kullanıcısına üst düzey güvenlik sağlıyor. 

KItemArK	SertİFİKASYoNu’Nu	
tAmAmlAdI

KAle	YüKSeK	güVeNlİKlİ	SİlİNdİr

KıteMarK sertiFiKasYonu: ingiliz standartları enstitüsü (Bsı) 
tarafından oluşturulmuş ve yönetilen 400’den fazla ürün çeşidine 
uygulanabilen Kalite ve güvenlik’in sembolüdür.

Kilit ve silindirlerde KıteMarK sertiFiKasYonu: ingiliz 
standartları enstitüsü (Bsı) tarafından oluşturulmuş test ve deney 
koşullarında, ingiltere’nin silindir konusunda en önemli ve güncel 
sertifikası (ts007)’dir.
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izMir Hilton Otel’de 8 Şubat tarihinde gerçekleşen sunuma İz-
mir Mimarlar Odası üyesi 100’e yakın mimar katıldı. Kokteyl 
öncesi Lüks Seri Ofis Tipi Kartlı ve Şifreli Elektronik Kilitler’e 
odaklanan, şirketin tüm ürün gamı hakkında bilgiler içeren 
detaylı bir sunum yapıldı. “Geleceğin Ürünlerini Üretmek” he-
defini sürdüren Kale Kilit Dış Ticaret, geleceğin standartlarını 
belirleme konusunda oldukça iddialı. Kale Endüstri Holding 
çatısı altında yer alan tüm şirketlerin birlikteliğinden kaynak-
lı entegre çözüm üretebilme gücünün “Akıllı Şehir” konsepti-
nin önemli bir ihtiyacını karşılayacağı öngörülüyor. Gelece-
ğin teknolojilerini içinde barındıran ve yoğun olarak yaşanan 
“kentsel dönüşüm” sürecinde yapımına başlanan ve devam 
eden lüks projelerde kullanılabilecek Kale Lüks Seri Kilitler, 
rezidanslar başta olmak üzere oteller, mimari ofisler ve bü-
yük konut projelerinin birçok noktasında kullanılabilecek. 
Kale Kilit Dış Ticaret Satış ve pazarlama Müdürü Semih Te-
ker “Büyük konut projelerinin komplike yapısında en sade ve 
en güvenilir şekilde kullanımı için geliştirilmiş Kale Lüks Seri 
Kilitler giriş-çıkışların kontrolünden yetkilerin paylaştırılma-
sına kadar çok sayıda kullanımı içinde barındırıyor. Kopya-
lanmayan mifare yazılımlı Kale card teknolojisinin yanı sıra 
mobil iletişim teknolojisinin en güncel seviyesi NFc Yakın 
Alan İletişimi ile güvenlik teknolojisine yepyeni bir boyut ge-
tiriyor ve kapıların artık cep telefonu ile açılmasına imkân 
veriyor,” dedi.
Kolay kullanım ve hızlı açılış, tek kart ya da şifre ile birden 
fazla kilit kontrolü, kolayca tanımlanabilen serbest ya da 
kontrollü geçiş (pasaj Modu), sesli/sessiz kullanım tercihi, 

yetkilendirme, kayıt tutma, raporlama, gizli denetim, kontrol, 
blokaj, yönetim (master yapı oluşturma) özellikleri ile kulla-
nım ve güvenlikle ilgili tüm avantaj elinizin altında bulunu-
yor. Ofis kullanımında 100 kişiye kadar yetkilendirme, onlar-
ca anahtar kullanımını ortadan kaldırma, cüzdan içindeyken 
dahi kart okuma, tadilat gerektirmeyen yetkilendirme, rapor 
saklayabilme, sesli/sessiz kullanım tercihi ile çok kısa açma 
süreleriyle geleceğin mekânlarını yaratacak ürünler Kale 
Lüks Seri’de yer alıyor.

KALE, LÜKS SERİ İLE AKILLI ŞEHİRLERİN 
STANDARTLARINI OLUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR
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2013 ANTALYA ANFAŞ VE 
İSTANbUL EMITT FUARI’NDAYDI
KAle KiliT Dış Ticaret A.Ş., yeni nesil bilgi ve güven-

lik teknolojilerini birleştiren ürünleri ile Antalya’da 
23-26 Ocak 2013 tarihinde düzenlenen Anfaş Ak-
deniz Turistik İşletmeler Donanımı, Tekstil, Deko-
rasyon ve Servis Ekipmanları İhtisas ve İstanbul’da 
23-27 Ocak 2013 TÜYAp Fuar Merkezi’nde düzen-
lenen EMıTT Doğu Akdeniz uluslararası Turizm ve 
Seyahat Fuarı’ndaydı. 
Ürünlerini değişen tüketici eğilimleriyle paralel ge-
liştirerek hayatı kolaylaştıran, fonksiyonel ürünleri 
pazara sunan Kale Kilit Dış Ticaret A.Ş. sektör ih-
tiyaçlarını karşılamak için geliştirdiği son teknoloji 
ürünlerini sektörün önemli fuarlarında tanıtmaya 
devam ediyor. Günden güne gelişen güvenlik tek-
nolojilerini yakından takip eden Kale Kilit Dış Ti-
caret A.Ş., otellerin ihtiyaç duyduğu yenilikçi, çağ-
daş ve ergonomik güvenlik çözümlerinin yer aldığı 
2013 ANFAŞ uluslararası Otel Ekipmanları Fuarı’nı 
yaklaşık 30 bin sektör profesyoneli ziyaret etti. AN-
FAŞ Hotel Equipment sektörün uluslararası buluş-
ma noktası olmaya devam ediyor. 

Dünyanın beşinci büyük fuarı olan EMıTT Doğu 
Akdeniz uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı bu 
sene 120 binin üzerinde kişi tarafından ziyaret edil-
di. Dünyada ve Türkiye’de turizmde öne çıkmak is-
teyen beldeler, kalkınma ajansları, turizm firmala-
rı ve sektör profesyonelleri her yıl EMıTT Fuarı’nda 
düzenli olarak yer alıyor. 
Her iki fuarda da geleceğin güvenlik sistemi Elekt-
ronik Kilitler ve Geçiş Kontrol Sistemleri ürünle-
rinin yanı sıra fuar süresince; MİFArE teknolojisi 
ile çalışan Dijital Şifreli Kasalar, Kale Elektronik 
Kabin Kilitleri sergilendi. Ayrıca ürün gamına ya-
kın bir zamanda eklenen en yeni ürünlerden Kale 
Kartlı Kilit (lüks seri) ve Kale Dokunmatik panel 
Setleri’nin tanıtımı da özel olarak yapıldı ve ziya-
retçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Yüksek kon-
foru ve modern yapısıyla Türk mühendisler tara-
fından yüzde 100 yerli olarak üretilen Yeni X10 
akıllı Kilit sistemi, Kale güvencesi ve kalitesiyle 
hayatınıza konfor ve üst düzey güvenlik getirmeye 
devam ediyor. 

kaLE kiLiT dıŞ TiCarET GEnEL MÜdÜrÜ 
CaViT dOĞan, kaLE EndÜSTri hOLdinG 

YÖnETiM kuruLu BaŞkanı SEdaT ÖZGÜr’Ü 
BiLGiLEndirirkEn.

KAle	Kİlİt	dIş	tİcAret	A.ş.

kaLE kiLiT dıŞ TiCarET 
SaTıŞ VE paZarLaMa 

MÜdÜrÜ SEMih TEkEr.



KAle	KAPI	PeNcere	SİStemlerİ’NdeN
AKILLI ŞEHİRLERİN, GÜVENLİ KONUTLARIN YENİLİKÇİ ÜRÜNLERİ 

toplu kullanım alanlarından okul, hastane, askeri binalar, kreş, yük-
sek katlı rezidans, iş merkezleri ve kamu binaları başta olmak üzere 
birçok mekânda kullanıma uygun. 
Kale Kilit’in piyasaya çıkardığı yenilikçi ürünlerden, Kale Yüksek Gü-
venlikli Silindir tüketicilerin güvenlik konusundaki yüksek beklentisi-
ni başarıyla karşılıyor. Silindir üzerindeki her türlü kötü niyetli mü-
dahalelerde kapının açılmasına karşı geliştirilen dirençli sistem artan 
hırsızlık olaylarına karşı kullanıcısına üst düzey güvenlik sağlıyor. 
Ayrıca fuarda Kale Kilit Dış Ticaret’in yeni ürün grupları Yeni Kale 
Lüks Seri Kilitler, Yeni X10, Geçiş Kontrol Üniteleri ve cam Kapı Akse-
suarları da sergilendi. 
X10 Akıllı Kilit Sistemi yüksek konforu ve modern yapısıyla güvenlik 
ihtiyaçlarınıza ekstra çözüm sunuyor. Türk mühendisler tarafından 
yüzde 100 yerli olarak 2007 yılında üretilen Yeni X10 Akıllı Kilit Siste-
mi, Kale güvencesi ve kalitesiyle hayatınıza konfor ve üst düzey gü-
venlik getirmeye devam ediyor. Yenilenen dış yüzeyi ve çağa uygun 
modern tasarımı ile uygulayıcıya sunduğu montaj kolaylığının yanı 
sıra herhangi bir tadilat gerektirmeden, kapınıza modern ve kompakt 
bir tasarım kazandırmasıyla kapı üstündeki diğer aksesuarlarla birlik-
te entegre olabiliyor.

KAPı/Pencere pVc ve alüminyum aksesuarı sektö-
rünün akla gelen ilk markası Kale Kapı pencere Sis-
temleri, şehrin değişen ve gelişen mimarisine uygun 
yaratılan konut, iş merkezi vb. yapıları güvenlik ve 
estetiği bir arada sunan ürünleri ile geliştirmeye de-
vam ediyor. 
Kale Kapı pencere Sistemleri yenilikçi yaklaşımıy-
la modern ve özgün tasarımlarla geliştirilmiş, her 
koşulda güvenlik sağlayan ürünleri ile 13-16 Mart 
tarihleri arasında TÜYAp’ta düzenlenen 14’üncü 
uluslararası pencere profil Üretim Teknolojileri 
Fuarı’nda yeni ürünlerini sergiledi. 

TAM yAlıTıM, KolAy MonTAj, 
gÜvenli KullAnıM 
Kale Kapı pencere Sistemleri’nin ikinci salon 210 
numaralı standında sektörün profesyonelleriyle 
buluşturduğu yenilikçi ürünleri arasında özgün ta-
sarımı ve montaj kolaylığı ile dikkat çeken pVc ve 
alüminyum pencerelerde tercih edilen Kale Luna 
Alüminyum Çift Açılım Sistemi geliştirilen yeni 
ürünler arasında yer alıyor. Yüksek pencerelerde 
kullanılan uzaktan kumanda sistemi güvenliğin 
yanı sıra üst düzey konforu da çok pratik bir şekil-
de kullanabiliyor. Yeni ürünler arasında yer alan 
ve dikey pencerelerde pratik olarak uygulanabilen, 
konforlu bir kullanım ve dışarıdan müdahaleler için 
güven sağlayan giyotin pencere aksesuarının özel-
likle ahşap pencere üreticilerinin dikkatini çekeceği 
düşünülüyor. 
Multi İspanyolet, sınırlamalı kol özelliğiyle ev ve iş-
yerleri gibi bireysel kullanımlı mekânların yanı sıra, 

Bİz’deN	HABerler

Kale Kapı pencere sisteMleri 14’üncü uluslararası 
pencere, proFil üretiM teKnolojileri  Fuarı’nda…
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Kale Kapı Pencere bir Kale Endüstri Holding kuruluşudur.



KALE ENDÜSTRİ HOLDİNG ÇALIŞANLARI
YeNİ	YIlA	merHABA	dedİ!	

KALE ENDÜSTrİ HOLDİNG ÇALıŞANLArı HEr 
YıL GELENEKSELLEŞEN YENİ YıL pArTİSİYLE 
2013’E ‘MErHABA’ DEDİ. İNSAN KAYNAKLArı 
TArAFıNDAN DÜzENLENEN OrGANİzASYON, 
KALE ENDÜSTrİ HOLDİNG YÖNETİM KuruLu 
BAŞKAN YArDıMcıSı KENAN KızıLTAN’ıN AÇıLıŞ 
KONuŞMASıYLA BAŞLADı. 2013 YıLıNA, KALE 
AİLESİYLE GİrEN KALE ÇALıŞANLArıNA SAğLıKLı 
VE HuzurLu Bİr YıL OLMASı TEMENNİSİYLE 
GErÇEKLEŞTİrİLEN OrGANİzASYON, YıLBAŞı 
HEDİYE ÇEKİLİŞİNİN GErÇEKLEŞMESİ VE 
HEDİYELErİN DAğıTıLMASıNıN ArDıNDAN 
TAMAMLANDı. 

YEni YıL ETkinLiĞinin 
açıLıŞ kOnuŞMaSını 
kaLE EndÜSTri hOLdinG 
YÖnETiM kuruLu BaŞkan 
YardıMCıSı kEnan 
kıZıLTan GErçEkLEŞTirdi.

çaLıŞanLar çEkiLiŞ SOnraSında hEdiYELErini aLırkEn.

8	mArt	DÜNYA KADINLAR GÜNÜ	KutlANdI
8 MArT DÜNYA KADıNLAr 
GÜNÜ NEDENİYLE İNSAN 
KAYNAKLArı TArAFıNDAN 
TÜM MAVİ VE BEYAz YAKALı 
KADıN ÇALıŞANLArıNA 
SEVGİNİN SİMGESİ KırMızı 
GÜL VErİLErEK DÜNYA 
KADıNLAr GÜNÜ KuTLANDı. 
İNSAN KAYNAKLArı 
MÜDÜrÜ EMİN ÇAY 
TArAFıNDAN TÜM ÇALıŞMA 
İSTASYONLArı GEzİLErEK 
TEK TEK KuTLANAN 8 
MArT DÜNYA KADıNLAr 
GÜNÜ; ŞİDDETİN OLMADığı, 
KADıNıN ÖNEMİNİN VE 
DEğErİNİN ANLAŞıLDığı, 
BİLİNDİğİ GÜzEL 
GÜNLEr TEMENNİSİYLE 
TAMAMLANDı.

42 43NİSAN 2013NİSAN 2013

17
MART
2012

SAYI

K A L E  E N D Ü S T R ‹  H O L D ‹ N G ’ ‹ N  Ü C R E T S ‹ Z  Y A Y I N I D I R .

17
SAYI

K A L E  E N D Ü S T R ‹  H O L D ‹ N G ’ ‹ N  Ü C R E T S ‹ Z  Y A Y I N I D I R .

MART
2012

MArKA olarak güvenlik alanında “bir numara” olduğunu bir kez daha ka-
nıtlayan Kale Çelik Kasa, kullanıcısına maksimum güvenlik sağlamaya 
devam ediyor. 
Sektöründe önemli bir firmanın yönetim binasında art niyetli kişiler tara-
fından yapılan bir soygunda, mekânda bulunan KK 1500 Kale Çelik Kasa 
uzun süre uğraşılmasına rağmen açılmayarak içindeki değerleri kendine 
emanet edildiği şekilde korumuştur. Sektörünün tartışmasız lider mar-
kası Kale Çelik Kasa KK 1500’ün, hırsızlar tarafından uzun süre oksijen 
kaynağıyla açılmaya çalışıldığı buna rağmen açılmadığı tespit edilmiştir. 
Tüm uğraşlara rağmen, açılmaya ve yangına dayanıklı kademeli gövde-
si, dört kenardan çelik emniyet pimleriyle üst düzey kilitleme yaparak 
kendisine emanet edilen değerleri koruyan KK 1500 Kale Çelik Kasa, 
75x80x1600 milimetre ölçüleriyle ve yaklaşık olarak 1140 kilogram ağırlı-
ğındaki yapısıyla dikkat çekiyor.

KALE ÇELİK KASA İLE 
HER ŞEY KORUMA ALTINDA

Bİz’deN	HABerler



KAle Endüstri Holding İnsan Kaynakları Departmanı tarafından organize edilen bow-
ling turnuvasında çalışanlar hem yarıştı hem eğlendi. Kale Kilit Yurtiçi Satış Mü-
dürü Nihat Eren, Kale Kilit Dış Ticaret Satış ve pazarlama Müdürü Semih Teker, 
Kale Endüstri Holding Bilgi İşlem Müdürü Özgür Büyükdemir, Kale Endüstri Holding 
İnsan Kaynakları Müdürü Emin Çay ile Kale Kilit Muhasebe Müdürü canan uluer’in 
katılımıyla renklenen turnuvada en iyi takım, en skorer bay ve bayan olmak üzere 
oluşturulan ödül kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu. Marmara Forum AVM’de 
10 Nisan tarihinde gerçekleştirilen bowling turnuvasına 14 takım katıldı. Beş ve altı 
kişiden oluşan takımlarla katılımın sağlandığı turnuvaya Kale çalışanları yoğun ilgi 
gösterdi. Takımlar gelen talepler doğrultusunda İnsan Kaynakları tarafından oluş-
turuldu. Turnuva sonucunda birinciliği Murat Okur, Serdar Özsoy, Gökhan civan, 
Nafiz Deniz Seçer, İlker Ayaz ve Murat Güner’in oluşturduğu takım aldı. Erkek yarış-
macılardan en skorer cihat Çevik olurken, bayan yarışmacıların en skoreri Şebnem 
Debre oldu. Birinci olan takımın oyuncularına ve en skorer oyunculara D&r’dan 
hediye çeki verildi.

Bİz’deN	HABerler
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KAle	ÇAlIşANlArI	Hem	YArIştI	
HEM EĞLENDİ



ABANt’IN	eşSİz	doĞASININ	tAdINI	ÇIKArdI

Bİz’deN	HABerler
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KALE KİLİT bAYİLERİ
3-7 MArT TArİHLErİ ArASıNDA GErÇEKLEŞTİrİLEN GELENEKSEL ABANT GEzİSİNDE 
KALE KİLİT BAYİLErİ GÖNÜLLErİNcE EğLENErEK DOğANıN TADıNı ÇıKArDı. GEzİYE, 
KALE ENDÜSTrİ HOLDİNG YÖNETİM KuruLu BAŞKAN YArDıMcıSı KENAN KızıLTAN, 
KALE KİLİT YurTİÇİ SATıŞ MÜDÜrÜ NİHAT ErEN, KALE KApı pENcErE YurTİÇİ SATıŞ 
MÜDÜrÜ H.BurÇİN ÇArDAK VE TÜM SATıŞ EKİBİ EV SAHİpLİğİ YApTı.

geleneKsel Abant tatilinin ilk gününde gerçekleşen bayi 
toplantısında, bayilerin sektörle ilgili düşünceleri ve de-
ğerlendirmeleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.  
Ayrıca aynı gün içerisinde, prof. Dr. Taner Berksoy tara-
fından “Türkiye ve Dünya Ekonomisi: Nasıl Bir Gelecek” 
isimli konferansta yapılan sunum eşliğinde Türkiye ve 
dünyadaki ekonomik gelişmelerle ilgili teorik ve pratik 
olarak detaylı bilgilendirme yapıldı. Öğleden sonraki bayi 
toplantısının ardından akşamki sinema gösterisiyle ilk 
gün tamamlandı. İkinci günde Abant Gölü ve çevresinde 
sabah erken saatlerde başlayan sağlıklı yaşam yürüyüşü 
ve öğlen göl kenarındaki barbekü partisiyle müzik eşli-
ğinde neşeli dakikalar geçiren bayiler gönüllerince eğlen-
di. 6 Mart Çarşamba günü yarışma ve aktivitelerle mi-
safirler eğlenceli saatler geçirdi. Erkekler arasında büyük 
bir heyecan ve çekişmeye sahne olan tavla turnuvasında, 
turnuva şampiyonu Kale Kilit Hatay Bayisi Özkazarlar 
Hırdavat firma sahibi Ali Kazar oldu. Özel sedef işleme-
li tavla takımı hediyesi, Kale Endüstri Holding Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Kenan Kızıltan tarafından Ali 
Kazar’a verildi. Bayanlar ise ebru sanatındaki incelikle-
rini ve yaratıcılıklarını sergiledikleri aktivitede çok eğ-
lenceli zamanlar geçirdi. Yapılan bu çalışmalar aynı gün 
gerçekleşen mini bir sunumla sergilendi.

kaLE kiLiT 
BaYiLEri aBanT 

GEZiSindEn 
kEYifLi anıLarLa 

aYrıLdıLar.

prOf. dr. TanEr BErkSOY kOnfEranSı.

kaLE kiLiT haTaY BaYiSi aLi kaZar’a, TaVLa 
TurnuVaSı BirinCiLik ÖdÜLÜ OLan ÖZEL 
iŞLEMELi TaVLa TakıMı SETini kaLE kiLiT 
YÖnETiM kuruLu BaŞkan YardıMCıSı kEnan 
kıZıLTan VErdi.

kaLE kiLiT BaYiLErinin 
kaTıLdıĞı TaVLa 
TurnuVaSı BÜYÜk 
çEkiŞMEYE SahnE OLdu.

EBru SanaTı ÜZErinE GErçEkLEŞTiriLEn akTiViTEdE 
YaraTıCı çaLıŞMaLar OrTaYa çıkTı.
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SAĞLIKLI YAŞAM
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dİYABet	Ve	oBezİte

Çağımızın rahatsızlığı:

GELİŞEN TEKNOLOjİ İLE DAHA MODErN YAŞANıLAN HAYATLAr... 
AKLıNızA GELEBİLEcEK HEr ŞEYE KuMANDA İLE uLAŞMAK, MAğAzAYA 
GİTMEK YErİNE İNTErNETTEN SİpArİŞ VErMEK, BİLGİSAYAr BAŞıNDA  
İNTErNET SAYESİNDE YErİMİzDEN KıpırDAMADAN SAATLErcE 
ÇALıŞMAK... DAHA Az HArEKET ETMEMİzE rAğMEN DAHA ÇOK İŞ 
BAŞArMAK. pEKİ BAHSETTİğİMİz Bu KOLAYLıKLArıN GETİrDİğİ 
HArEKETSİzLİK SAğLığıMızı NASıL ETKİLİYOr? 

Diyabet ve Obezite
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teknolojinin gelişmesi sağlık ve beslenme 
konularına ne oranda katkı sağlamaktadır? 
sizce bu katkı olumlu mu yoksa olumsuz 
yönde mi ilerlemektedir?
rekabete dayalı, devlet kontrolleri güvenilir 
ve sürekli olan ve endüstrinin besin sağlık 
gelişmelerini yakından takip ederek topluma 
“sağlıklı yiyecek üretimi” sağlaması elbette 
önemli ve gerekli bir girişimdir. Teknoloji 
gereklidir ve besin üretimi aşamasında da 
kullanılması şarttır. Ben dünyada da olduğu 
gibi gelişmiş teknolojilerle hazırlanmış, gıda 
kontrol mekanizması tam olan, bilim cami-
ası ile danışmanlık içinde bulunan ürünle-
rin hem sağlığa hem de ileride oluşabilecek 
olumsuz sağlık koşullarının önlenmesine bü-
yük katkı sağladığı düşüncesindeyim. 

Beslenme uzmanlığı ve diyetisyenlik adı 
altında, bireylere yardımcı olmaya çalışan 
diğer ‘beslenme uzmanları’nı yeterince do-
nanımlı buluyor musunuz? Bu alanda her 
köşe başında açılmış zayıflama merkezleri-
ne sıklıkla denk geliyoruz. doğru beslenme 
uzmanı veya diyetisyeni tercih ederken ne-
lere dikkat etmeliyiz?
Harika bir soru. Ben diyetisyen veya bes-
lenme uzmanlığını temel eğitim olarak al-
mış tüm meslektaşlarımı kesinlikle oldukça 
donanımlı görüyorum. Ülkemiz beslenme 
ve diyetetik eğitimi açısından çoğu Avrupa, 
Asya ülkelerinden çok daha kaliteli ve değerli 
bir eğitim veriyor. Bizde bu temel eğitim dört 
yıl olmakla beraber, bilim uzmanlığı bu te-
mel eğitim üzerine iki, doktora ise bunların 
üzerine dört yıldır. Buradaki önemli sorun 
zayıflama sektöründe diyetisyen veya bes-
lenme uzmanı dışında olan, bu eğitimi al-
mayan kişilerin diyeti hazırlaması, yazması 
ve hastayı yanlış olarak yönlendirmesidir. 
Her yerde zayıflama merkezlerinin açılma-
sını doğru bulmadığımı da eklemek isterim. 
Çünkü hastanelerin zaten beslenme ve diyet 
üniteleri var. Toplumdaki herkes kendi sağ-
lık güvencesine göre rahatlıkla bu bölümlere 
başvurabilir ve zayıflayabilir. Özel sektörü de 
zayıflamak için seçebilir ancak ben her köşe 
başında zayıflatmak için donanımsız, eğitim-
siz ve bilim dışı aletler ile denetimsiz uygu-
lamaların yapılmasını hem tehlikeli hem de 
illegal buluyorum. Ben bu konuda muhak-
kak bir denetimin getirilmesinin, bu eğitimi 

almayan tüm merkezlerin kapatılmasının 
gerekli olduğunu düşünüyorum.

Yine son yıllarda artık hükümet politikala-
rının bile içerisinde yer alan ‘obezite’ rahat-
sızlığı hakkında neler söylemek istersiniz? 
Obeziteyi yani şişmanlığı artık salgın hasta-
lıklar sınıfında, vücutta hastalık boyutuna 
taşıyacak kadar yağ kütlesinin artması olarak 
değerlendirmekteyim. Ülkemizde yaşayan 
kadın ve erkeklerin üçte biri sağlıklı kiloday-
ken, üçte biri hafif şişman, kalan üçte birinin 
de şişman olduğunu araştırmalar belirtiyor. 
Bu nedenle şişmanlığın bizim ülkemizi de 
pençesine alacak ciddi bir tehdit olarak kar-
şımıza çıktığını belirtmeliyim. Şu anda çoğu 
kilolu kişi vücutta yarattıkları ciddi harabiye-
tin farkında olmazken, zayıflamaya başlayan 
kilolular da bir an önce zayıflayayım derdine 
düştüklerinden doğru ve kalıcı zayıflayan sa-
yısının azalmasının ileride obezitenin hızla 
artmasını tetikleyecek bir tehdit olarak kar-
şımıza çıkacağının göstergesidir diyebilirim. 
Obezitenin gerçekten kişiyi hem metabolik 
açıdan yıpratan, hem sosyal olarak dışlan-
masına neden olabilen, hem de hayatı çok 
kalitesizleştiren bir kaotik durum olduğunu 
hatırlatmak isterim. Bu nedenle obeziteden 
korunma günümüzde yapabileceğimiz en 
önemli adım olmalı. Şişmanlığı kronikleşen 
kişilerin ise bir an önce yavaş, emin adımlar-
la iyi beslenme alışkanlıkları kazanacak şe-
kilde kilo vermeyi başarmalarının bireysel ve 
toplumsal sağlık açısından oldukça önemli 
olduğunu düşünüyorum. Sizler de medya-
dan izliyor ve obezite ile mücadele için ya-
pılan tüm projelerin ya sürekli olmaması ya 
da yetersiz altyapı ile saman alevi gibi yanıp 
sonra ortadan kaybolması ile obeziteye en-
gel olunmadığını görüyorsunuz. Bu nedenle 
obezite politikalarını ciddi bir süreci içeren, 
basit temellerde olan bir korunma sistemi ile 

toplumu hareketliliğe de entegre ederek ta-
kip ederek, yaptırımlar uygulayarak hayata 
geçirmek gerekiyor. İngiltere şişmanların uy-
gulanan tedavilere uyum göstermemeleri ve 
kilo probleminden kurtulmak için harcanan 
ekonomik paya karşılık hâlâ duyarsız kalma-
sına yönelik olarak sağlık sigortasından men 
etmeyi bile gündeminde tutuyorsa, o zaman 
çok iyi değerlendirmek ve obezite sorununa 
çok gerçekçi bir açıdan çözüm getirmenin 
önemi ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle ye-
mek porsiyonları, besin endüstrisi ile sağlıklı 
hazır ürün üretimi, aktivitenin yaygınlaştırıl-
ması ve sağlık kontrollerinin düzenli yapıl-
ması, obeziteye karşı bir nebze de olsa önlem 
alınması bizleri çok iyi koruyacaktır.   

Bu kapsamda yapmış olduğunuz “Fark et-
meden diyet” programı hakkında bilgi ala-
bilir miyiz? 
Fark Etmeden Diyet bilimsel temelleri olan 
ama kolay uygulanabilen müthiş etkili bir 
porsiyon kontrol sistemidir. zayıflama bakış 
açısına inanılmaz farklılık katan, kilo ko-
rumaya yönelik beslenme alışkanlıklarının 
kazanılmasına zemin hazırlayan dengeli, 
çeşitliliğe önem veren ve yasakları olmayan 
bir zayıflama sistemidir. Sosyal hayatın için-
den kopmamayı önemseyen “Fark Etmeden 
Diyet” zayıflama sistemini alkolden kebaba, 
Çin mutfağından İtalyan yemeklerine kadar 
nasıl yenileceğini öğreten bilgileri de içeren 
kişiye özel, zayıflamak isteyen kişinin hayat 
koşullarına uyan rahat ama disiplin isteyen 
ciddi bir zayıflama sistemidir diye özetleye-
bilirim. Sistemimiz ile ilgili detayları okuyu-
cularımız www.farketmedendiyet.com.tr ve 
Twitter/seldonmez adreslerinden daha ya-
kından öğrenebilirler. 

NİSAN 2013

Sahip olduğumuz modern yaşamlar sağlı-
ğımıza daha çok dikkat etmemize yardımcı 
oluyor mu? Yukarıdaki tespit ve soruları-
mızın cevabı için bu sayımızda Beslenme 
uzmanı  Selahattin Dönmez ile aydınlatıcı 
bir söyleşi gerçekleştirdik.

eski yıllara oranla özellikle diyet ve beslen-
me alanında bireylerin daha bilinçli hare-
ket ettiklerini söyleyebilir miyiz?
Açıkçası toplumumuz her yönden daha 
bilinçli hale geliyor. Bu beslenme konula-
rına da yansıyor. Son 10 yılda ülkemizde 
her bölgede zayıflama, sağlıklı yaşama ve 
spor yapma isteklerinin olması dolayısıyla 
daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuluyor. Du-
rum böyle olunca talep artıyor ve beslen-
me ile ilgili her konuda kaynak olabilecek 
önemli bilgilere daha kolay ve hızlı ulaşa-
bilme ortamı oluşmuş oluyor. Bundan 10 
yıl kadar önce şişman çocuk, iri kadın ve 
erkek güçlü ve sağlıklı algısı varken artık 
fit, kilo problemi olmayacak kadar sağlıklı 
kiloya sahip olmanın önemi çok daha belir-
gin bir şekilde ön plana çıkıyor. Bu uyanış 
bence daha başlangıç aşamasında. İleride 
tüketiciler beslenme konuları hakkında 
daha kişiye özel hatta çok daha detaylı 
bireysel verilerin alınabileceği sistemleri 
tercih edecek diye düşünüyorum. Yazılı 
ve görsel basında diyet, zayıflama, sağlıklı 
yaşama ve doğru aktivite şekilleri ile ilgili 
haberlerin canlılığını koruması ve insanla-
rın ilgilerinin hâlen yoğun bir şekilde bu-

lunması bir yönden sektörü canlı tutarken 
diğer yönden de doğru olmayan bilgilerin 
sürekli ortada dolaşmasına yol açmakta-
dır. Bilimsel olmayan zayıflama metodu, 
zayıflama ile gerçekten ilgisi olmayan eşof-
manlar, aletlerin çıkması ve en önemlisi de 
zayıflamaya yönelik internet sitelerinden 
satılan ‘bitkisel’ diye adlandırılan ilaçlar in-
san sağlığını tehdit edecek boyutlara kadar 
gelebilecek olumsuzlukları da peşinden ge-
tirmektedir. Ama ne olursa olsun toplumu-
muzun daha az yağ ve zeytinyağı yemeye, 
sebze ve meyveyi düzenli tüketmeye, kır-
mızı eti az beyaz eti daha sık almaya, tam 
taneli tahılları tercih etmeye başlamasının 
ülkemiz için oldukça önemli bir geçiş oldu-
ğunu söyleyebilirim. 

BESLEnME uZManı
SELahaTTin dÖnMEZ



Modern ve 
bireysel ofis-
ler başta ol-
mak üzere 
h a s t a n e l e r , 
oteller, rezidanslar 
ve büyük konut projeleri ile 
çok sayıda modern mekânda tercih edilen 
Kale Elektronik Kartlı ve Şifreli Lüks Seri Kilitler, Kale Kilit 
Dış Ticaret A.Ş.’nin ürün gamına eklediği en önemli inovatif 
ürünler arasında yerini alıyor. Giriş-çıkış kontrollerinin ya-
pılması, yetkilerin paylaştırılması ve yetkili-yetkisiz kişi tra-
fiğinin düzenlenmesi gibi birçok kullanım kolaylığı sağlayan 
Kale Lüks Seri Kilitler, Mifare1 Kale card’larının içindeki özel 
güvenlik kodu sayesinde kopyalanamayan özelliğinden dola-
yı ayrıca tercih ediliyor. Kale Elektronik Kartlı ve Şifreli Lüks 
Seri Kilitler’in görünüşü estetik anlayışınızı, dokunuşu rahat-
lığı ve konforu, yönetilebilirliği kontrol gücünüzü, kullanımı 
güven duygularınızı artırıyor. Kale Lüks Seri Kilitler’le uyum-
lu NFc Teknolojisi ile mobil iletişim teknolojisinin en güncel 
seviyesinin güvenlik alanında da yaşanıyor. 

güVeNlİĞİN	eN	SoN	HAlİ	
eStetİK	Ve	KoNFor	ANlAYIşIYlA	

Bİz’deN	HABerler
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“ÇaĞdaş mekanların 
ve akılcı konutların 
güvenlik alanındaki 

yaratıcısı Kale 
Kilit dış ticaret 

a.ş., görünüşü ile 
estetik anlayışınızı, 
kullanımı ile güven 

duygularınızı 
arttırarak kontrol 

gücünüzü 
yönetebileceğiniz 

dokunuşu ile 
rahatlığı ve konforu 

hissettiren yeni 
ürünü Kale elektronik 

Kartlı ve şifreli 
lüks seri Kilitler ile 

buluşturuyor.”

güvenlik ve iletişim alanında dünyada çığır 
açabilecek mobil iletişim teknolojisinin en 
güncel hali olan nFc teknolojisi (Yakın 
alan iletişimi) Kale elektronik Kartlı Kilit 
serisi’nde kullanılabilmektedir. Bu teknoloji 
ile nFc uyumlu cep telefonunuzla, ekstra 
uygulama yüklemeden kapınızı açabilir, 
kilitleyebilirsiniz. Kart taşımadan, nFc özellikli 
cep telefonu kart yerine kullanılabiliyor.
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YeNİ KALE LÜKS SERİ 
KİLİTLER’DE

Kale Kilit Dış Ticaret A.Ş. bir Kale Endüstri Holding kuruluşudur.




