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Yar›m as›rdan daha önce bafllad›¤›m giriflimin bugün 55. y›l›n› kutluyor

olman›n ve aradan geçen sürede Türkiye’de bir dünya markas› yaratman›n

gururunu yafl›yoruz. 

Sürekli artan istihdam›m›z, yurtiçinde oldu¤u kadar yurtd›fl›nda da 

ürünlerimizin güvenlik ve kalite ile an›l›yor olmas›, kendi sektörümüzde

dünyan›n bir numaras› olma hedefimize emin ad›mlarla yaklaflt›¤›m›z›n

göstergeleri aras›nda.

Müflteri odakl› üretim ve hizmet anlay›fl›m›z, üstün güvenlik ve kalite ilkelerimiz

ve ifl ahlak›na uygun dürüst çal›flmalar›m›z, 55 y›l›n sonunda bizlere sadece

hakl› bir gurur yaflatmakla kalm›yor, Türkiye’nin sanayisine yapt›¤›m›z katma

de¤erin mutlulu¤unu da yaflamam›z› sa¤l›yor.

Hedeflerimize ulaflmak için de¤erlerimizden ve ifl anlay›fl›m›zdan taviz 

vermeden, yaflama güvenlik katan unsurlar› en üst kalitede üretmeye devam

edece¤iz. Kale Endüstri Holding’in her geçen gün büyüyen yap›s›yla yeni

baflar›lara imza ataca¤›na inanc›m sonsuz…

En derin sayg› ve sevgilerimle...

55. kurulufl y›l›m›z...

SADIK ÖZGÜR
Onursal Baflkan
Kale Endüstri Holding A.fi 
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De¤erli Okurlar›m›z,

Kale Endüstri Holding sürekli yenili¤i esas alarak faaliyet
göstermekte ve Kale markal› ürünlerini sürekli gelifltirerek 
sektörde her zaman liderli¤ini korumaktad›r. Yenilikçi
anlay›fl›m›z› kurum dergimize de yans›tmaya karar vermemizin
ard›ndan, yenilenen içeri¤i ve çehresi ile dergimizi sizlerle
tekrar buluflturman›n heyecan› içindeyiz.

Üç ayda bir yay›nlanacak olan dergimizin her say›s›nda farkl›
bir tema yer alacak; bir baflka deyiflle dergimizin her say›s›n›n,
hayat› izleyece¤i farkl› bir penceresi olacak. ‹lk say›m›z›n
temas›n›, Kale markam›z›n yaflama katt›¤› en önemli unsur ve
insano¤lunun vazgeçilmez ihtiyaçlar›ndan biri olan “güven”
olarak belirledik.

Turgut Özakman ile Türk halk›n›n Mustafa Kemal Atatürk’e
koflulsuz güveni üzerine yapt›¤›m›z “Hofl Sohbet” , Dolmabahçe
Saray›’n›n güvene aç›lan kap›lar›n› iflledi¤imiz “fiehrin
Kap›lar›”, inflaat ve yap› sektörlerinin nabz›n› tutan Milliyet
Emlak Gazetesi Yay›n Koordinatörü Fehim Genç ile sektör
üzerine yapt›¤›m›z söyleflinin yer ald›¤› “Sektörel Gündem”,
Kale Kilit’in güvenlik kahraman› Kalemino karikatürlerinin
yarat›c›s› Varol Yaflaro¤lu ile “Çizgilerle Güven” röportaj›,
“Sa¤l›k” bölümünde diyetisyen Banu Kazanç’›n sa¤l›kl› ve
güvenli beslenme konusundaki önerileri ile Güven ve Kale Kilit
konusunda ald›¤›m›z görüflleri derle¤imiz “Serbest Kürsü”,
dergimizin temas›n› yans›tt›¤›m›z bölümlerden baz›lar›…

Dergimizin her say›da kendini yenileyerek t›pk› kuruluflumuz ve
markam›z gibi her dönemde baflar›l› olmas›n› ümit ediyoruz.

Sevdiklerinizin ve de¤er verdiklerinizin her zaman güvende
olmas› dile¤iyle…

Sayg›lar›mla,

’den
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1953 y›l›nda ‹stanbul Tahtakale’deki atölyede at›lan umut
dolu bir ad›m… Bu atölyede karyola borusu ve gazoca¤›
üreterek ifl hayat›na bafllayan Sad›k Özgür, atölyesini
açt›¤›nda, y›llar sonra Kale Kilit’in baflar› öyküsüne
dönüflecek bir yaz›n›n ilk sat›rlar›n› da kâ¤›da 
döküyordu asl›nda… 

ahtakale’deki küçük atölye, hayalleri,
umutlar›, heyecan› ve çal›flkanl›¤› bu

atölyeye s›¤mayacak kadar büyük olan Sad›k
Özgür taraf›ndan aç›ld›¤›nda, takvimler
1953 y›l›n› gösteriyordu…  Türkiye’de sanayi
ve tar›mda at›l›m›n bafl gösterdi¤i bu dönem-
de, zorluklar›n afl›labilmesi ve baflar›l› oluna-
bilmesi için gösterilen anahtar ise “çok çal›fl-
mak”t›… Sad›k Özgür de hayallerine ulafla-
bilmek için bu gerçe¤in bilinciyle atölyesinde
iflçileriyle birlikte çal›fl›yor, üretimde onlarla
birlikte ter döküyordu. 

K›sa sürede h›zl› büyüme
Yo¤un ve yorucu çal›flmalar›n karfl›l›¤› k›sa
sürede al›narak Tahtakale’deki atölyenin iflle-
ri günden güne büyüdü. Bu h›zl› büyüme be-
raberinde ‹stanbul Bahçelievler’deki 1640
m2’lik yeni bir iflyerine tafl›nma karar›n› getiri-
yordu ki, bu da ilk sat›rlar› henüz bir sene ön-
ce yaz›lan bu baflar› öyküsüne alt›n bir parag-
raf eklemek anlam›na geliyordu. 
Yeni ifl yerinde asma kilit üretimine de baflla-
yan flirket 1958 y›l›na gelindi¤inde ise art›k

“Kale Kollektif fiirketi“ ad›yla faaliyet göste-
riyor ve bir ilke imza atarak “Türkiye’nin ilk
kasa kilidini” üretmeye bafll›yordu.

Türkiye’nin ilk kilit ihraç eden 
flirketi
Müflteri odakl› üretim ve hizmet anlay›fl›na,
yüksek ifl ahlak› ve dürüst çal›flma ilklerini de
ekleyen Kale Kollektif fiirketi, güven ve kali-
teden de asla taviz vermedi… Kale markas›
günden güne daha çok tan›nmaya ve tüketi-
ci taraf›ndan “kalite”, “güvenle” ve “garan-
ti” birlikte an›lmaya baflland›. 1974 y›l›nda
Türkiye’nin ilk kilit ihraç eden flirketi olmas›
da flirketin itibar›na büyük bir katk›da bulun-
du. ‹hracata bafllanmas› ve yurtiçindeki tale-
bin artmas›, üretim tesisinin daha da büyük
bir alana tafl›nmas› gerekti¤inin de sinyalleri-
ni verdi. 1979 y›l›na gelindi¤inde Bahçeliev-
ler’deki üretim tesisi, Güngören’de 35 bin
m2’lik yeni yerine tafl›nd› ve yeni fabrika Tür-
kiye’nin ilk entegre teknolojik kilit fabrikas›
oldu. Bu büyük at›l›m, Sad›k Özgür’ün hayal-
lerine ulaflmaya bafllad›¤›n›n göstergelerin-
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den biri olurken, flirket 1979 y›l›nda Kale Ki-
lit ve Kal›p Sanayi A.fi. ad›yla yoluna devam
etme karar› ald›.

Kale Endüstri Holding’in kurulmas›
1979 y›l›na birden çok önemli geliflmenin s›¤-
d›r›lmas›n›n ard›ndan birbiri ard›na yeni ve
önemli ad›mlar at›lmaya baflland›. 1980 y›l›n-
da kurulan Kale Vida Sanayi A.fi.’yi, 1981 y›-
l›nda kurulan Kale Madeni Eflya ve Pazarla-
ma, 1986 y›l›nda ise Kale Kilit D›fl Ticaret
A.fi.’nin kuruluflu izledi. 1986 y›l›na gelindi-
¤inde ise flimdiye dek kurulan bütün Kale flir-
ketleri “Kale Endüstri Holding” çat›s› alt›nda
topland›. Bundan sonra kurulan flirketler de
yine Kale Endüstri Holding’in bir kuruluflu
olurken 2002 y›l›nda büyük ve önemli bir sa-
t›n almayla flirketin yap›s› daha da güçlendiril-
di. Alman Kilit markas› GTV’yi sat›n alan Kale
Endüstri Holding, böylece hedeflerine daha
sa¤lam ad›mlarla ilerlemeye devam etti.

Kale Center AVM ile perakende 
sektörüne geçifl
Tarih 2001’i gösterdi¤inde genel müdürlük
binas› ve fabrikas› ‹stanbul Güngören’de bulu-
nan Kale Endüstri Holding, bu bölgede bir
al›flverifl merkezinin temellerini at›yordu. 2007
y›l›nda aç›l›fl› yap›lan Kale Center Al›flverifl
Merkezi ile holding perakende ve al›flverifl
merkezi sektörüne de girmifl oldu. Bugün pek
çok dünya markas›n› içinde bulunduran Kale
Center Al›flverifl Merkezi hem çevreden hem
de ‹stanbul’un çeflitli semtlerinden gelen ziya-
retçileri taraf›ndan; e¤lencenin, keyfin ve al›fl-
veriflin kalesi kabul ediliyor. 

Baflar›n›n alt›n s›rlar›: 
Kalite ve güvenlik
Vizyonunu güvenlik sektöründe farkl›l›klar ya-
ratarak Türkiye’deki liderli¤ini sürdürmek ve
dünyada da bir numara olmak olarak belirle-
yen Kale Endüstri Holding’in baflar›s›n›n ard›n-
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da kaliteye yapt›¤› yat›r›m›n ve güvenli¤e ver-
di¤i de¤erin büyük önemi var. Teknolojideki
yenilikleri takip eden ve bir ad›m önde giderek
yenili¤i yöneten Kale Endüstri Holding kullan›-
c›lar›n›n hayatlar›na daha fazla teknoloji, kon-
for ve güvenlik kat›yor. Hammadde ve ara
maddelerde her zaman en kaliteli ürünleri kul-
lanan flirket, ürünlerini en yüksek standartlar-
da üretiyor. TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yö-
netim Sistemi Belgesi, Türkiye TSE Belgesi,
Hollanda SKG Sa¤laml›k ve Kalite Belgesi,
Rusya GOST Uygunluk Belgesi ve Alman DIN
Kale Kilit’in kalite anlay›fl›n› nas›l hayata geçir-
di¤inin en güzel kan›tlar›… 

‹hracat lideri
Türkiye'de 76 toptanc› bayi vas›tas›yla, yakla-

fl›k 5 bin noktaya da¤›t›lan Kale Kilit ürünleri,
bu sat›fl noktalar›ndan tüketicilere ulafl›rken,
ülke genelinde merkez dahil yedi bölgede
aktif olarak faaliyetlerini sürdüren bölge ofisi
ve temsilcileri, en üst seviye müflteri memnu-
niyetine ulaflmak için çal›fl›yor.
Kale Kilit, elindeki genifl teknolojik imkânla-
r›n ve aral›ks›z sürdürdü¤ü yeni yat›r›mlar›n
sa¤lad›¤› büyük avantaj sayesinde, birbirin-
den tamamen farkl› kullan›m al›flkanl›¤› olan
pazarlar›n ihtiyaçlar›na da cevap verebiliyor.
Bunun en büyük kan›t›, Rusya’dan Arjan-
tin’e, Ukrayna’dan Suudi Arabistan’a flimdiye
kadar dünyan›n 100’den fazla ülkesine ihra-
cat gerçeklefltirmifl olmas›d›r. Bugün ise
60’den fazla ülkeye düzenli olarak ihracat
yapmaya devam etmektedir.

Gelinen nokta asl›nda bir bafllang›ç
55 y›l önce Tahtakale’deki küçük bir atölye-
de temelleri at›lan Kale Endüstri Holding’in
kurucusu ve Yönetim Kurulu Baflkan› Sad›k
Özgür, “Uygulayan, karar verenden daha
güçlüdür” sözüyle hayallerini gerçe¤e dö-
nüfltürme cesaretinin ne kadar önemli oldu-
¤unun da alt›n› çizmifl oluyor. Dürüstlük ve
inançla, ekip ruhuyla, çok çal›flarak nelerin
baflar›labilece¤ini gösterdiklerini düflünen
Özgür’e göre, flimdiye kadar elde edilen ba-
flar›lar, Kale Endüstri Holding’in baflar› hikâ-
yesinde asl›nda sadece bafllang›ç… Bir baflka
deyiflle Kale Endüstri Holding’in kat edecek
daha çok yolu ve gerçe¤e dönüfltürece¤i ha-
yalleri var…
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KALE Center’›n aç›l›fl törenine Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an, ‹stanbul Valisi Muammer Güler ve
‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir Topbafl da kat›ld›.

BUGÜN 55 yafl›nda olan Kale Kilit, befl y›l önce de flirketin 50. kurulufl y›l›n› coflkulu bir törenle 
kutlad›. Törende büyük bir 50. y›l pastas› da kesildi.

• 1953 fiirket kuruluflu

• 1957 Bahçelievler’deki 1640 m2’lik alana tafl›nma

• 1958  fiirketin Kale Koll. fiti. olarak faaliyetlerine
bafllamas›

• 1963 fiirketin Kale Madeni Eflya Fabrikas› ad›n› almas›

• 1963 Asma kilit üretimine geçilmesi

• 1978 Kale Yap› ve Ticaret A.fi.’nin kurulmas›

• 1979 Güngören’deki 35 bin m2’lik modern tesisin   
kurulmas›

• 1979 fiirketin Kale Kilit ve Kal›p Sanayi A.fi. ad›yla 
yeniden yap›lanmas›

• 1980 Kale Vida Sanayi A.fi.’nin kurulmas›

• 1981 Kale Madeni Eflya ve Pazarlama A.fi.’nin 
kurulmas›

• 1986 Kale Kilit D›fl Ticaret A.fi.’nin kurulmas›

• 1988 Tüm flirketlerin Kale Endüstri Holding 
bünyesinde bir araya gelmesi

• 1990 Kale Çelik Eflya San. A.fi.’nin kurulmas› 

• 2001 Kale Center Al›flverifl Merkezi temel atma

• 2002 Alman kilit markas› GTV’nin sat›n al›nmas›

• 2002 Kale Ba¤lant› Elemanlar› San. ve Tic. A.fi.’nin
kurulmas›

• 2006 Kale Kap› Pencere Sistemleri Pazarlama ve
Ticaret A.fi.’nin kurulmas›

• 2007 Kale Center Al›flverifl Merkezi’nin aç›l›fl›

Kale tarihinde kilit noktalar
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• 1965 ‹lk kasa kilidi üretimi
• 1974 ‹lk kilit ihracat›
• 1979 ‹lk entegre teknolojik kilit fabrikas›
• 1980 ‹lk Master Sistem imalat›
• 1987 ‹lk oto emniyet (baston) kilidi üretimi
• 1991 ‹lk tamam› mobilya kaplamal› çelik kap› üretimi
• 1994 ‹lk bilyal› barel üretimi
• 1995 Çok Noktadan Kilitleme sistemi’nin üretimi
• 1999 ‹lk Monoblok Çelik Kap› Kilidi ve Plus Çelik Kap›

Emniyet Kilidi Üretimi
• 2002 ‹lk Delinmez Kilit Kapa¤› üretimi
• 2004 ‹lk kancal› kilit üretimi
• 2007 Ürünlerinde ilk kez shrink ambalaj kullan›m›
• 2008 Turquality kapsam›na al›nan sektöründeki ilk

marka

Kale Kilit tarihindeki ilkler
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ale Endüstri Holding’in merkez binas›n-
da flirketin Onursal Baflkan› Sad›k Özgür

ve Yönetim Kurulu Baflkan› Sedat Özgür’le
bir araya geldi¤imizde baba ve o¤ul aras›n-
daki sevgi ba¤›n›n ifl hayat›ndaki temel de-
¤erlerle pekiflti¤ini ve bunun sonucunda son
derece uyumlu bir ifl arkadafll›¤›n›n ortaya
ç›kt›¤›n› gördük. Bir patron ve ayn› zamanda
bir baba olarak Sad›k Özgür’ün geçmiflten
günümüze anlatt›klar› ile flirketin emanetçisi
olan Sedat Özgür’ün anlatt›klar› flirketin kül-
türünün de bir yans›mas›yd›. Bir baflka deyifl-
le Sad›k ve Sedat Özgür büyük baflar›n›n s›r-
lar›n› sundular bizlere…

Sad›k Bey, bundan tam 55 y›l önce Tah-
takale’deki atölyenizi açarken, ifllerinizi
bu kadar büyütmeyi ve dünyan›n kendi
alan›nda baflar›l› ve lider markalar›ndan
birini yaratmay› planlam›fl m›yd›n›z? O
günlerde kurdu¤unuz hayalleri bizimle
paylaflabilir misiniz?
Sad›k Özgür: Tahtakale’de Mercan’daki
atölyeyi açarken en büyük hayalim ailemi en
iyi flekilde geçindirmekti. Çok çal›flarak bafla-
r›l› olmak hedefimdi ama Türkiye’de ve dün-
yada lider bir marka yaratmak hayali için o
yafllar takdir edersiniz ki çok erkendi. Ben her
fleyden önce bir zanaatkâr›m, iyi bir tornac›-
y›m. Zor koflullarda çal›flarak ama çok çal›fla-
rak ve hep at›l›mlar yaparak ilerledim. Hiçbir
zaman “Bu bana kâfi” demedim, hep daha

iyisine ulaflmak için bitmeyen bir enerji ile ça-
ba harcad›m. Bende bir potansiyel oldu¤unu
biliyordum fakat cesaretli ve do¤ru ad›mlar
atmal›yd›m. ‹fladam› tereddütlü olmamal›,
menfaat görüyorsan bir an önce karar ver-
melisin. Ald›¤›m hiçbir karardan en ufak bir
tereddüt duymad›m. Bir yat›r›m yaparken
bafltan çok iyi araflt›rma yapacaks›n; “Bu ifl
yat›r›ma de¤er mi? Türkiye’nin böyle bir fleye
ihtiyac› var m›?” diye düflüneceksin. Bu ifli ya-
panlar› tetkik edeceksin, tüccarlara soracak-

s›n. Olumlu cevap al›rsam hiç durmam at›l›m
yapar›m. Bunlar›n yan›nda do¤ru ve güvenilir
insanlarla çal›flmak, piyasay› iyi koklamak,
sermayeni yükseltmek, borçlanmamak, çal›-
flan›n teri kurumadan ücretini ödemek hep
düsturum oldu. Y›llar önce askerli¤im s›ras›n-
da bir üste¤men bana “Bu çocuk ilerde fab-
rikatör olacak” demiflti. Sonuçta iyi bir sana-
yici oldum ve yaratt›¤›m marka Türkiye’nin li-
der markas› haline geldi¤i gibi, ihracatta da
büyük baflar›lar elde ettik.

Sadık ve Sedat Özgür’le
güven üzerine...
Sadık ve Sedat Özgür’le
güven üzerine...
Kale Endüstri Holding Onursal Baflkan› Sad›k Özgür ve Yönetim Kurulu Baflkan› Sedat
Özgür’le, dergimizin bu say›daki temas› olan “güven” duygusundan baba-o¤ul iliflkilerine,
flirketin kuruldu¤u günden gelecek hedeflerine kadar kapsaml› bir söylefli gerçeklefltirdik.
Sad›k ve Sedat Özgür’ün sorular›m›za verdikleri yan›tlar, yoktan var olan bir dünya
markas›n›n elde etti¤i baflar›lar›n ard›ndaki temel de¤erlerin de özeti niteli¤ini tafl›yor…

KALE Endüstri Holding Onursal
Baflkan› Sad›k Özgür deneyimlerinin

kendisine güvenilir olmay› ve 
güvenilir insanlarla çal›flmay›

ö¤retti¤ini söylüyor ve ekliyor: “55
y›l›n sonunda, 8 flirket, 2300

çal›flan ile bir ‘Kale Ailesi’ olufltur-
duk. Hepimiz birbirimize,

markam›za, kalitemize yürekten
ba¤l› olarak çal›fl›yoruz ve bir aile

olman›n gerektirdi¤i her fleye
sahibiz.”

KALE Endüstri Holding Yönetim
Kurulu Baflkan› Sedat Özgür de
babas›n›n Türkiye’de ifladam›

olarak çok özel bir yere sahip
oldu¤unu ve onunla beraber

çal›flmaktan gurur duydu¤unu
söylüyor.

K
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prensibimiz kalite ve güvenliktir. Fabrikalar›-
m›zda en kaliteli hammadde ve en titiz iflçi-
likle üretim gerçeklefltiriyoruz, ürünlerimiz
yüzlerce kalite ve güvenlik testinden geçerek
müflteriye ulafl›yor. Ürünlerimizin kalitesi Tür-
kiye’de ve yurtd›fl›nda kalite de¤erlendirme
kurulufllar› taraf›ndan da testlere tabi tutula-
rak, rakiplerinin üstündeki performans› ile
ödüller ve sertifikalar al›yor. Her ne kadar ki-
lit sektöründe üretim yap›yor olsak da ürün-
lerimizle güvenlik sektörüne de hizmet veri-
yoruz. Kale Kilit, her gün aç›p kapad›¤›m›z
kap›larda yer alan, anahtar›n› çantam›zda,
cebimizde tafl›d›¤›m›z, sevdiklerimizi ve de-
¤er verdiklerimizi koruyan bir güç. Bu derece
yak›n bir iliflki kurdu¤umuz baflka bir marka
düflünemiyorum.

Sad›k Bey, bir öncü ve lider olarak sizden
ifl arkadafllar›n›z›n bekledi¤i en önemli
özelliklerden biri güven olmal›. Dene-
yimlerinizden yola ç›karak güvenilir insa-
n› nas›l tan›mlars›n›z? 
Sad›k Özgür: Çal›flma hayat›na çocuk de-

necek yafllarda bafllad›m. Öncelikle bana ifl
ö¤reten ustalar›ma karfl› hep sayg›l› ve çal›fl-
kan oldum. Her zaman elimden gelenin en
iyisini yapmaya gayret ettim ve gayretlerime
hiç dur demedim. Sanayici olmak do¤ru ve
güvenilir insanlarla çal›flmay› gerektiriyor. Bir
at›l›m yaparken kendime güvendi¤im kadar
birlikte çal›flt›¤›m arkadafllar›ma ve ifl yapt›-
¤›m insanlara da güvenmek isterim. Çal›flma
arkadafllar›mdan en büyük beklentim çal›fl-
kanl›k ve dürüstlük olmufltur. ‹flini iyi ve za-
man›nda yapan insana karfl› hep sayg›m ve
sevgim vard›r. 55 y›l›n içinde birçok insan ta-
n›d›m, birçok deneyim kazand›m. Deneyim-
lerim bana güvenilir insan olmay› ve güveni-
lir insanlarla çal›flmay› ö¤retti. 55 y›l›n so-
nunda, 8 flirket, 2300 çal›flan ile bir “Kale Ai-
lesi” oluflturduk. Hepimiz birbirimize, mar-
kam›za, kalitemize yürekten ba¤l› olarak ça-
l›fl›yoruz ve bir aile olman›n gerektirdi¤i her
fleye sahibiz.

Peki, baba-o¤ul iliflkisi aç›s›ndan da de-
¤erlendirecek olursan›z gerek ifl gerek

özel hayat›n›zda bu duyguyu nas›l yafl›-
yor ve yaflat›yorsunuz?
Sad›k Özgür: Ben ifl hayat›m boyunca ailem-
deki tüm bireylerle çal›flt›m. K›zlar›m ve o¤-
lum ile y›llard›r beraber çal›fl›yoruz. Onlara
her zaman yapt›¤›m›z ifli sevmeyi ve gelifltir-
meyi sal›k verdim. Onlar da ifle çocuk yafllar-
dan beri girdiler, tahsilleri bitince de hep be-
raber çal›flt›k. fiirketimi ve markam›z› onlara
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Türkiye’de ve dünyan›n pek çok ülkesin-
de Kale Kilit, güven, kalite ve garanti
kavramlar› ile birlikte an›l›yor. Kale Ki-
lit’in bu üç de¤erli kavrama birden sahip
olmas›n›n ard›nda neler yat›yor? fiirket
bu kavramlarla birlikte an›labilmek için
hangi önemli ad›mlar› att› ve hangi ifl il-
kelerini kendine düstur edindi? 
Sad›k Özgür: Bana baflar›n›z›n s›rr› nedir
derseniz hep ayn› fleyi söylerim: Üretti¤in
mal› kaliteli yapacaks›n, müflterinde güven
oluflturacaks›n ve mal›na garanti vereceksin.
Her zaman kaliteyi en önemli unsur olarak
düflündüm. ‹lk yapt›¤›m iflte de bu böyleydi,
flimdi de böyle. Üretti¤in mal›n di¤erlerinden
öne ç›kmas› için öncelikle “kaliteli” olmas› la-
z›m. Biz kilit üretiyoruz, insanlar›n güvenli¤i-
ni sa¤l›yoruz. Böyle bir sektörde kalite her
fleyden önemlidir. Bugün Kale Kilit, kulland›-
¤› hammaddesiyle, iflçili¤iyle en kaliteli kilit
markas›d›r.
Bu kaliteyi sa¤layan en önemli koflullardan
biri de makine park›d›r. Biz iflimizi ilerlet-
mek ve hep daha iyisini yapmak için sürek-

li araflt›r›r›z, yeni ürünleri ve makineleri in-
celeriz ve iflimizi gelifltirecek yat›r›m› zama-
n›nda yapar›z. Her zaman sektörde öncü
olduk, kilit çeflitlerini biz yapt›k, arkam›z-
dan rakipler takip etti.

Kale Kilit, ürünleriyle güvenli¤i sa¤lama-
n›n yan›nda ayn› zamanda güvenilir bir
marka. Tüketiciye güven duygusu yaflat-
may› nas›l baflard›n›z?
Sedat Özgür: Kale Kilit, kalitesi ve müflteri
deneyimi çok yüksek olan jenerik bir marka.
Güven duygusu insano¤lunun en temel ihti-
yaçlar›ndan biri. Hepimiz her an güvende ol-
ma arzusunday›z. Biz öncelikle ürünümüzün
kalitesi ile nihai müflterimizde güven duygu-
sunu sa¤lad›k. Verdi¤imiz garanti, her za-
man ürünümüzün arkas›nda olmam›z müfl-
teri memnuniyetini getirdi. Bizim direkt sat›-
fl›m›zda as›l müflterimiz olan h›rdavatç›lar ile
de güven temellerine dayal› sa¤l›kl› bir iliflki-
miz var. Kale ürünlerinin hepsinde çelik kap›-
larda, kasalarda, yang›n kap›lar›nda, kap›
pencere aksamlar›nda üretimdeki temel

“1930 y›l›nda Divri¤i’de do¤dum. 60 haneli
bir köyde büyüdüm. Annemi bir buçuk ya-
fl›mda iken kaybettim. Babam›n ikinci efli ile
olan evlili¤inden befl erkek kardeflim oldu.
Dokuz yafl›ndayken babam› kaybedince en
büyük a¤abey ben oldu¤um için yedi yafl›n-
daki üvey kardeflimle çobanl›k yaparak geçi-
mimizi sa¤lamaya bafllad›k. Divri¤i Kaymaka-
m›’n›n yard›mlar›yla sabahlar› yar›m gün oku-

la gidiyor, ö¤leden sonralar› Divri¤i Demir
Madenlerinde torna tesviye dallar›nda çal›fl›-
yordum. 18 yafl›ma kadar bu sanat› ö¤ren-
dim. 18 yafl›mda da  tek bafl›ma ‹stanbul’a
gelmeye karar verdim. 
‹stanbul’a gelince çok ifl arad›m. Devlet De-
niz Yollar› Gemi ‹nfla ve Tamir Fabrikas›’nda
tornac› olarak çal›flmaya bafllad›m. Burada
sanatkâr oldu¤umu ispatlad›m. Ard›ndan

Bahriyeli olarak askere gittim. Askerli¤im üç
sene sürdü. Harp Sanayi Top Onar›m Fabri-
kalar›’nda sivillerin çal›flt›¤› grup içinde ken-
dimi yetifltirdim. 
Askerli¤im bitince daha önce usta olarak ça-
l›flt›¤›m Devlet Deniz Yollar›’na ustabafl› ola-
rak döndüm. Üç sene daha burada çal›flt›m
ve Saadet Han›m ile evlendim. Üç k›z bir er-
kek çocu¤um oldu. Onlara iyi bir yaflam

sa¤lamak için gece gündüz çal›flt›m. Eflimin enifltesi R›-
fat Akbulut’un vermifl oldu¤u 7500 lira borç ile Tahta-
kale Mercan’da Karacahan’da 40 m2’lik bir atölyeyi bir-
likte kurarak kendisiyle ortak oldum. Eflimin enifltesi R›-
fat Bey, eflim ilk çocu¤umuza hamile iken bir sabah
eve geldi ve bana “O¤lum ben zaten 70 yafl›mday›m.
Çocu¤um yok ve görüyorum ki sen dürüst ve çal›flkan
bir insans›n. Sizin çocuklar›n›z olacak, bu atölyeyi ta-
mamen senin üzerine geçirmek istiyorum” dedi. Ben
de kendisine “Benim param pulum yok, nas›l al›r›m
atölyeyi” dedim. O da bana “Bunlar› bofl ver, maliye ve
notere gidelim, atölyeyi senin üzerine geçirelim” dedi.

O gün eve geldi¤imde komflular bir k›z›m oldu¤unu
müjdelediler. O gün 17 Eylül idi. Bundan tam 55 y›l ön-
ce, ilk atölyeme sahip oldu¤um gün ilk yavrumu kuca-
¤›ma ald›m. Bu ifle yaln›z bafllad›m. 20 y›l yaln›z yürü-
düm. Daha sonra çocuklar›m benimle beraber yürüdüler
ve bugünlere geldik. Att›¤›m her ad›mda önce ülkemi,
sonra evimi, sonra iflimi, çocuklar›m› ve torunlar›m› dü-
flünüyorum. Her zaman daha fazlas›n› daha iyisini yap-
ma azmiyle çok çal›flt›m. Bugün yurtiçinde pazar lideri
olan, yurtd›fl›na yapt›¤› ihracatla ödüller alan bir dünya
markas› yaratarak ülkeme ve insan›m›za hizmet et-
mekten gurur duyuyorum.

40 m2’lik atölyeden 
55 y›ll›k dünya markas›na...

Hayal et ve gerçekten iste… Tüm kalbinle….
Bütün inanc›nla…. 

Gerçekten istedi¤inde o art›k senindir.
Kale Endüstri Holding Onursal Baflkan› Sad›k Özgür’den

çocuklu¤u, ifl hayat› ve bugüne dair…

SADIK Özgür, yıllar sonra, çocukları ile birlikte Kale Endüstri Holding’in temellerinin atıldı¤ı Karacahan’daki 40 m2’lik atölyeyi bularak gezdi. 

SADIK Özgür, “Ailem” dedi¤i çal›flanlar›yla birlikte.

Sad›k
Özgür’ün 

ifle 
bafllad›¤› 

ilk y›llarda 
çekilmifl

bir 
foto¤raf›.

R›fat Akbulut
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kararlarda onlardan gelen geri dönüfller, fli-
kâyetler etkendir. Onlara hep daha iyisini,
daha kaliteli ve güvenli olan› vermek ana he-
defimiz.

Baban›zla yani Sad›k Özgür’le çal›flmak
sizin için ne ifade ediyor? Aile flirketleri-
nin sahip oldu¤u avantajlar› nas›l de¤er-
lendiriyorsunuz. Di¤er taraftan aile flir-
ketlerinin muhtemel dezavantajlar›na
karfl› nas›l önlemler al›yorsunuz? fiirketi-
nizde sizlerle birlikte ayn› amaca ulaflma-
ya çal›flan de¤erli yöneticileriniz de bulu-
nuyor. Aile flirketleri profesyonel yöneti-
cilere güven duydukça kurumsallaflma-
n›n daha etkin geliflece¤ini söyleyebilir
miyiz?
Sedat Özgür: Türkiye’deki köklü flirketlere
bakt›¤›m›zda hep aile flirketleri ile karfl›lafl›yo-
ruz. Aile çekirdek bir kavram. Bu kavram,  flir-
ketlerde geniflleyerek, çal›flanlar ile birlikte bir
aile olma kavram›n› getiriyor. Biz Kale olarak
2300 kiflilik büyük bir aileyiz. Bu ailede her
bireyin fikrini beyan etme, geliflime katk›da
bulunma f›rsat› var.
Bizler üretimin içinde yetifltik, her ustaba-
fl›yla, her mühendisle birlikte olma ve fikir
al›flveriflinde bulunma yollar›n› hep aç›k tut-

tuk. Yönetim anlay›fl›m›z paylafl›m ve aidiyet
üzerine kurulu.
Aile flirketlerinin en büyük avantaj› ayn› amaç
üzerinde yo¤unlaflma ve bu amaca koflarken
birbirinden pozitif etkilenmeyi ve baflar›y› ar-
t›rmay› getiriyor. Bunun yan›nda profesyonel
kadromuz bizim bu hedeflere koflmadaki en
büyük yard›mc›lar›m›z. Kale olarak aile flirke-
ti olman›n getirece¤i olas› dezavantajlar› ku-
rumsallaflma çal›flmalar› ile giderdik. Üst yö-
netimimizde bizlerle birlikte karar veren pro-
fesyonellerle çal›fl›yoruz. Birlikte çal›flt›¤›m›z
dan›flmanlar›m›z, e¤itim ve yönetim dan›fl-
manl›¤› flirketlerimiz var. 

Kale Endüstri Holding’in yat›r›mlar›ndan
da bahsedecek olursak, örne¤in son
önemli ad›mlardan birini Kale Center
AVM’yi açarak att›n›z. Bu karar›n›z› han-
gi amaçlar do¤rultusunda verdiniz? ‹leri-
de benzer yat›r›mlara devam edecek mi-
siniz?
Sedat Özgür: Kale olarak bir sanayi kurulu-
flu olmam›z›n yan›nda önemli ölçüde gayri-
menkul yat›r›mlar›m›z var. Bu gayrimenkulle-
ri bünyemizdeki Kale Yap› ve Kale ‹nflaat flir-
ketleri arac›l›¤› ile projelendiriyor ve inflaatla-
r›n› gerçeklefltiriyoruz. Kale Center’›n bulun-

du¤u yer Güngören’in göbe¤inde yer alan
bir arazimizdi. Bu alan› her türlü de¤erlendir-
me imkân›m›z varken, uzun y›llardan beri ça-
l›flt›¤›m›z ve kazanc›m›z› elde etti¤imiz Gün-
gören’e ve halk›na hizmet edecek bir proje-
de de¤erlendirmeyi istedik. Bu bölgede yafla-
yan halk›n Bak›rköy veya Levent taraf›ndaki
al›flverifl merkezlerine gitmeleri yerine kendi
bölgelerinde bu imkân› yaflamalar›n› amaç
edindik. Kale Center bu amaçla do¤du. Pro-
jesi Kale Yap›, inflaat› ise Kale ‹nflaat flirketle-
rimiz taraf›ndan gerçeklefltirilerek 2007 y›l›n-
da hayata geçirildi. Kale Center gerek mima-
ri yap›s› gerek ma¤azalar› ve sinemas› ile
Güngören’de 5 y›ld›zl› bir al›flverifl merkezi.
Gerçeklefltirdi¤imiz e¤itim ve e¤lence projele-
riyle bölge halk›na ve gençlerimize hizmet
vermeye devam ediyoruz.

Kale Kilit’in gelecek hedefleri nelerdir?
Bu hedeflere ulaflmak ad›na yak›n ve
uzun vadede hayata geçirmeyi planlad›-
¤›n›z projeleriniz var m›?
Sedat Özgür: Kale Endüstri Holding’e ba¤-
l› flirketler kilit d›fl›nda, silindir, elektronik ki-
lit, vida, çelik kap›, para kasas›, yang›n kap›-
s› ve pencere sistemleri sektöründe de faali-
yet gösteriyor. Holdingin amiral gemisi Kale
Kilit, bilgisayar denetimli ve otomasyona
dayal› üretim hatt› ile günde 100 bin adet
üretim kapasitesine sahip. Yenilikçi ve dina-
mik yap›s› ile günümüz rekabet ortam›nda
liderli¤ini sürdürüyor ve ürün gelifltirmeye
yapt›¤› yat›r›mlarla koflulsuz müflteri mem-
nuniyeti ve tüketicinin tam güvenli¤ini sa¤-
lamak için pek çok yenili¤i hayata geçirme-
ye devam ediyor. Söyledi¤im gibi holdingin
lokomotifi Kale Kilit,  Türkiye’nin en büyük
kilit üreticisi ve lider markas› olman›n yan›
s›ra dünyada entegre tesis olarak en büyük
üç firmadan biridir. Hedefimiz sektörümüz-
de dünyada da 1 numara olmakt›r.
Sürekli büyüyen ve geniflleyen bir yap› için-
deyiz. Bu büyümenin hedeflerinden biri
olarak, k›sa vadede yeni bir fabrika yat›r›m›
için çal›flmalar›m›z bafllad›. Uzun vadede ise
ürünlerimizi sürekli gelifltirmek, ça¤›n ge-
rekliliklerini yakalamak ve müflterilerimizi
maksimum memnun etmek en büyük 
hedefimizdir.
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emanet ettim. Ben de her zaman bafllar›nda
olup, onlara ufuk açmaya devam ediyorum.
Sedat Özgür: Babam Türkiye’de ifladam› sa-
nayici olarak çok özel bir yere sahip belki de
30-40 kifliden biri. Onun o¤lu olmaktan ve
onunla beraber çal›flmaktan gurur duyuyo-
rum. Bizlere ticari zekâs›, inanc›, azmi ve ça-
l›flkanl›¤› ile çok de¤erli bir “hayat öyküsü”
ve yoktan var etti¤i bir “dünya markas›”
emanet etti. 
Özel hayat›m›zda baba-o¤ul iliflkimizi tüm
geleneksel Türk aileleri gibi yafl›yoruz. Babam
çocuklar› ve torunlar› ile birlikte olmaktan,
bizlerle birlikte ifl seyahatleri yapmaktan çok
hofllanan biridir.
‹fl hayat›nda da birbirimizi tamamlayan yan-
lar›m›z birlikte verimli çal›flmam›z› sa¤l›yor.
‹kimiz de yeniliklere çok aç›¤›z, bu konuda
birbirimize sürekli destek veririz. 

O¤lunuz Sedat Özgür’le birlikte çal›fl-
mak, onunla kararlar almak ve ifl sonuç-
lar›n› incelemek size ne hissettiriyor? 
Sad›k Özgür: ‹nsan›n çocuklar› ile çal›flmas›
kadar zevk veren bir fley yok. K›zlar›m, Sema
Gürün, Sefa Çizer, Sadakat Saylam holding
ve flirketlerimizde yönetim kurulu üyesi
olarak fiilen iflin bafl›ndalar. Ben bu y›l, 55. y›-
l›m›zda tüm flirketlerimin yönetimini Kale En-
düstri Holding A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan›
olarak o¤lum Sedat Özgür’e b›rak›yorum.
Bundan sonra Onursal Baflkan s›fat› ile göre-
vime devam edece¤im. Holdingimizin Bafl-
kan Yard›mc›l›¤› görevini de firmam›zda 40
y›la yaklaflan eme¤i ile Kenan K›z›ltan yürüte-
cekler. Sedat Özgür, 20 y›l› aflk›n süredir Ka-
le flirketlerinde yönetimde görev ald›. Bun-
dan sonra tüm flirketlerimizi ona emanet et-
mifl durumday›m. Ust yönetimde bizlerle bir-
likte çal›flan çok önemli pozisyonlarda çok
de¤erli arkadafllar›m, yönetim dan›flmanlar›-
m›z var. Kararlar›m›z› bugüne kadar hep pro-
fesyonel kadromuzla birlikte ald›k, bundan
sonra da yine öyle olacak. Yönetim anlay›fl›-
m›zda herkes fikrini hürce aç›klar, de¤erlen-
dirilir, sonuçlar› üzerinde çok tart›fl›r›z. Att›¤›-
m›z her ad›mda hep müflterilerimizin, Kale
kullan›c›lar›n›n sorumlulu¤unu üstümüzde
hissederiz. Biz Kale Ailesi olarak tüm çal›flan-
lar›m›z ile birlikte müflterilerimizi de bu aile-
nin bir parças› olarak görüyoruz. Ald›¤›m›z

“ Biz Kale Ailesi olarak tüm
çal›flanlar›m›z ile birlikte
müflterilerimizi de bu
ailenin bir parças› olarak
görüyoruz. Ald›¤›m›z 
kararlarda onlardan gelen
geri dönüfller, flikâyetler 
etkendir. Onlara hep daha
iyisini, daha kaliteli ve
güvenli olan› vermek ana
hedefimiz.”

SOLDAN sa¤a: Sedat Özgür, Sefa Çizer, Sad›k Özgür, Sema Gürün ve Sadakat Saylam.
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üzelli¤i dillere destan ‹stanbul Bo¤az›’nda
parlayan bir y›ld›z adeta Dolmabahçe Sara-

y›… Tüm dikkatleri üzerinde toplayacak kadar çe-
kici, güzelli¤inin fark›nda olacak kadar da ma¤-
rur… Saray›n bu güzelli¤inde, mimarisi kadar, Bo-
¤az’da ald›¤› yerin de büyük önemi var flüphesiz.
Dolmabahçe Saray›’n›n ismi de dolayl› olarak Bo-
¤az’dan geliyor zaten. Eskiden denizciler taraf›n-
dan kullan›lan bir koy olan bu bölgenin, Yunan
mitolojisinde zenginli¤i ve iktidar› sembolize eden
Alt›n Post’u aramaya koyulan Argonlular’dan ‹s-
tanbul’un Fethi s›ras›nda gemileri karadan yürü-
ten Fatih Sultan Mehmet’e kadar pek çok denizci
taraf›ndan kullan›ld›¤› belirtiliyor. Zamanla doldu-
rulan ve padiflahlar›n “has bahçe”lerinden biri
olarak kullan›lan bölgeye bu nedenle “Dolmabah-
çe” ad› verilmifltir. Tarihin ak›fl› içinde dönemin
sultanlar›, “has bahçe”de yeni kas›rlar ve köflkler
yapt›rd›¤› için bir süre sonra “Befliktafl Sahil Sara-
y›” olarak an›lan büyük bir saray oluflmufltur.

Osmanl›’da yenili¤in sembolü
Osmanl› padiflahlar›n›n ‹stanbul’daki tercihleri, ge-
lene¤in bir sembolü olarak infla edilen Topkap› Sa-
ray› iken Sultan II. Mahmud taraf›ndan bafllat›lan
Tanzimat hareketlerini devam ettiren o¤ul Sultan
Abdülmecid, Osmanl›'ya Bat›l› anlamda bir düflün-
ce biçimi ve yönetim flekli getirmek için Avru-
pa'dan esinlenerek programl› bir yenilik ve kültür
hareketi bafllatt›. Bu yenilikçi ak›mdan saray gele-
ne¤inin de etkilenmemesi kaç›n›lmazd› elbet. Sul-
tan Abdülmecid bunun için “Befliktafl Sahil Sara-
y›”ndaki tüm yap›lar›n y›k›larak yerine modern ve
yeni bir saray yap›lmas›n› istemiflti. Önder Küçü-
kerman, “Bir ‹mparatorluk ‹ki Saray” adl› kitab›n-
da, Dolmabahçe Saray›’n›n mimari yap›s›ndaki ye-
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Güvene açılan kapılar
Dolmabahçe Saray›’ndaDolmabahçe Saray›’nda

DOLMABAHÇE Saray›’n›n
saat kulesi ve camiye
bakan kap›s› Sultan’›n 
ziyaretçileri taraf›ndan 
kullan›l›yordu. Bugün de
saray› ziyaret eden yerli ve
yabanc› misafirler 
bu kap›y› kullan›yor.

Yeryüzündeki her yap›n›n bir hikâyesi ve her
hikâyenin yaflatt›¤› bir duygu var. T›pk› Dolmabahçe

Saray›’n›n d›fl dünyaya aç›lan Saltanat ve Hazine
kap›lar›n›n hikâyeleri gibi… Bu kap›lar›n gölgesinden
geçenler zamanla de¤iflti elbet; de¤iflmeyen ise seyrine 

dalanlara hissettirdi¤i, güven duygusu…

G

Güvene açılan kapılar
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ifllenmifl rozetler, inci motifleri, madalyonlar
ve çiçekler göz al›c› bir ahenkle s›ralan›r. 
Orta k›sm›nda tek kemerli aç›kl›k, iki taraf›n-
da birer sütun, onlar›n yan›nda ise madal-
yonlar, onun üzerinde ise dikdörtgen bir
form bulunur. Bu k›sm›n üzerindeki alt›n yal-
d›zl› alanda Sultan Abdülmecid'in tu¤ras›
vard›r. Bu kadar çok ayr›nt›n›n demir döküm-
de ifllenmifl olmas› flafl›rt›c› ve bir o kadar da
hayranl›k vericidir. Ayr›nt›lar uzaktan çok se-
çilemeseler de varl›klar›n› mutlak suretle bel-
li ederler. Saltanat Kap›s›’n›n bir di¤er özelli-
¤i de bu olmal› zaten. Ayr›nt›l› olarak incele-
meseniz bile siz fark›nda olmadan üzerinde-
ki her ayr›nt› zihninizde belli belirsiz bir siluet
b›rak›r. Üstelik bunu tarihi ç›narlar›n gölgele-
di¤i Befliktafl yolundan geçerken tesadüf ese-
ri kap›yla göz göze geldi¤iniz o k›sa anda bi-
le yapar. E¤er birkaç saniye daha ay›r›rsan›z,
afla¤›dan bak›ld›¤›nda gökyüzündeki bulutla-
ra de¤iyormufl gibi görünen bu kap›, büyük-
lü¤ü ve azameti ile içinize bir meltem esintisi
gibi güven duygusunu afl›lay›verir.

Hazine Kap›s›
Dolmabahçe Saray›’n›n di¤er bir önemli kap›-
s› da Sultan›n ziyaretçileri taraf›ndan kullan›-
lan “Hazine Kap›s›”d›r. Cami ve Saat Kulesi
taraf›nda olan bu kap› üçlü bölmesiyle Roma
zafer taklar›n› and›r›r. Bu görkemli yükselifl,
özellikle de yurtd›fl›ndan gelen misafirlere
gizli bir mesaj veriyordu asl›nda. Bir bak›ma
“Yüzünü yenli¤e dönmüfl güçlü bir devletiz”
diyordu. 
Dolmabahçe Hazine Kap›s›’n›n zafer taklar›-
na benzerli¤inin yan›nda süslemelerinde ba-
rok motiflere de rastlan›r. Kap›n›n ortas›nd,a
giriflteki yuvarlak kemerin üzerindeki kilit ta-
fl› belirgin olarak görünür. Giriflin üst k›s›mla-
r›ndaki kenar› taçlarla çevrilmifl alanda
Abdülmecid'in 1853 tarihli alt›n yald›zl› tu¤-
ras› bulunur. Alt›ndaki dikdörtgen panoda
ise flair Ziver'in 1857 tarihli yaz›t› yer al›r. Ha-
zine Kap›s›’n›n net görülebilmesi için saat ku-
lesinin oldu¤u meydana gelinmesi gerekir.
Yoldan geçenler kap›y› net olamasa da uzak-
tan görürler ve en önemlisi varl›¤›n› bilirler.
Zaten Hazine Kap›s› yoldan  geçenler için de-
¤il, saraya misafir olan özel konuklar için
yapt›r›lm›flt›r ve her konuk bu kap›n›n ard›n-
da güvenli oldu¤unu hissetmifltir. 
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nilikçi ak›m›n nedenlerini flu sat›rlarla aç›kl›-
yor: “1850’li y›llar›n tasar›m ve sanayi de¤ifli-
mi en aç›k biçimde ‘Gelene¤in Topkap› Sara-
y›’ ile ‘Yeniliklerin Simgesi Dolmabahçe Sara-
y›’ k›yasland›¤›nda görülür. 
Do¤u kimli¤ini sergileyen Topkap› Saray›’n›n
do¤aya dönük tek katl› ortam›nda insan sesi,
rüzgâr sesi, kufl sesi ve at sesinden baflka bir
ses olmazd›. Oysa makine sesiyle yaflam bu-
lan Sanayi Devrimi bu sessiz sarayda nas›l
karfl›lanabilirdi? Büyük De¤iflim, ancak me-
kân›, kurallar›, sanayisi, teknolojisi, malzeme-
si ve ürün tasar›m› aç›s›ndan uygun bir saray-
dan girebilirdi.” 

Dolmabahçe Saray› bu nedenle yüzünü Ba-
t›’ya çevirmifltir diyebiliriz. Üstelik sadece mi-
mari yap›s›nda de¤il, süslemelerinden eflyala-
r›na kadar bu çehresine uygun seçimler yap›l-
maya gayret gösterilmifltir. 
Dolmabahçe Saray›’n› gezenler gözlerini bil-
lur avizelerden, kadife kumafllardan, duvar
süslemelerinden ve daha bunun gibi birçok
gösteriflli ayr›nt›dan alamazlar. Saray›n güzel-
li¤ini görmek için sadece içini görmeye gerek
de yoktur asl›nda. Dolmabahçe Saray›’n›n
kudretini, büyüklü¤ünü ve ihtiflam›n› sergile-
yen iki kap›s› vard›r ki sadece içini gezenlerin
de¤il yoldan geçenlerin de saray›n büyüsüne
kap›lmas›na neden olur… Saray›n yenilikçi
tarz›na uygun olarak her iki kap› da demir
dökümden yap›lm›fl; fakat bu kap›lar›n üze-
rindeki ince iflçili¤i engellememifltir. Kim bilir
belki de bu yüzden bakana güç ve güvenin
timsaliymifl gibi gelirler…

Saltanat Kap›s›
Dolmabahçe Saray›’n›n Befliktafl yolu üzerin-
deki Saltanat Kap›s›, bahsetti¤imiz büyülü
yap›lardan biri iflte… Osmanl› sultanlar›n›n
kulland›¤›, çok say›da dekoratif ö¤eye sahip
olan ve “Merasim Kap›s›” ad›yla da an›lan bu
büyük yap›n›n alt ve üst k›sm›nda kemer, üst-
te so¤an kubbe, kubbe üzerinde ise Polonya
Kraliyet tac› bulunur. Dört küçük kulenin efl-
lik etti¤i gövdesinde, bir nak›fl gibi ince ince

SALTANAT Kap›s›’n›n saray›n bahçesinden
görünümü...

DOLMABAHÇE Saray›’n›n mimarisindeki yenilikçi
ak›m, binan›n d›fl cephesinde de kendini belli ediyor.

DOLMABAHÇE Saray›
Hazine Kap›s›’n›n zafer
taklar›na benzerli¤inin 

yan›nda süslemelerinde 
barok 

motiflere de rastlan›r.

DOLMABAHÇE Saray›’n›n havuzlu 
bahçeden görünüflü.
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u Ç›lg›n Türkler” isimli eseriyle Kurtu-
lufl Savafl›’n› belgeleriyle romanlaflt›-

ran tarihçi-yazar Turgut Özakman yeni kitab›
“Dirilifl Çanakkale 1915”le de Çanakkale Za-
feri’nin hikayesini tamamen gerçek belgeler-
le kitap haline getirdi. Bu sayede “üçleme-
ler” ad›n› verdi¤i kitaplar›ndan ikincisi de
okuyucuyla buluflmufl oldu.  Özakman’› çal›fl-
ma odas›nda, tüm arka plan›yla, dönemin si-
yasi ve toplumsal yap›s›yla Çanakkale Sava-
fl›’n› anlatt›¤› roman›na kaynak olan kitaplar›
aras›nda ziyaret ettik. Önünde büyük bir Ça-
nakkale haritas› aç›lm›fl, çevresinde onlarca
ansiklopedi ve kitap y›¤›lm›flt›. Bu roman› için
300’ü aflk›n kitap araflt›ran Özakman, “Ne-
den Çanakkale ile ilgili kitap yazd›n›z?” soru-
muzu, “Çanakkale, Kurtulufl Savafl› ve Cum-
huriyet’in ilan›n›n önsözüdür” cümlesiyle ya-
n›tlad›.

“Türk halk› kendisine ve ordusuna
güvendi”
Çanakkale Savafl›’n›n, Türk halk›n›n Mustafa
Kemal’e büyük bir güven duymas›n› ve önder

kabul etmesini sa¤lad›¤›n› vurgulayan Özak-
man bu  zaferle oluflan milli duygular ve son-
suz güvenin Kurtulufl Savafl›’n›n ilk ad›mlar›-
n›n oluflmas›n› sa¤lad›¤›n› belirtiyor. Çanak-
kale Savafl› iyi incelenmeden Kurtulufl fiava-
fl›’ndaki büyük zaferin nas›l kazan›ld›¤›n›n

anlafl›lamayaca¤› inanc›nda olan usta yazar,
bu konudaki görüflünü flu sözlerle aç›kl›yor:
“Milli bilincin yarat›lmas›n›, Türk halk›nda
geliflen özgüveni ve Atatürk’ü, Çanakkale’ye
borçluyuz. Çanakkale Zaferi’nin abartma,
mucize bir yan› yoktur. Mucizenin kendisi,
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Tarihçi-yazar Turgut Özakman, yeni kitab› “Dirilifl-Çanakkale 1915”te Çanakkale Zaferi’nde
kendine güvenini kazanan ve bu moralle Kurtulufl Savafl›’ndan baflar›yla ç›kan Türk halk›n›n
destan›n› anlat›yor. Özakman’a göre, Çanakkale Savafl›’nda elde edilen zafer, Türk halk›nda
Balkan Savafl›’yla oluflan yenilgi psikolojisini de¤ifltirdi ve zafer kazanabilece¤ine dair
güveninin yeniden oluflmas›n› sa¤lad›. Asker Mustafa Kemal’e güvendi, Türk halk› ve ordu bu
güvenle Kurtulufl Savafl›’nda Mustafa Kemal’in arkas›ndan koflulsuz gitti… 

“Türk Halkı Mustafa Kemal’e

koșulsuz güvendi”
“Türk Halkı Mustafa Kemal’e

koșulsuz güvendi”

“fi

RÖPORTAJ: ESRA YENER

“Milli bilincin yarat›lmas›n›,
Türk halk›nda geliflen özgüveni 
ve Atatürk’ü, Çanakkale’ye
borçluyuz. Çanakkale Zaferi’nin
abartma, mucize bir yan› yoktur.
Mucizenin kendisi,
Çanakkale’dir.”
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topraklardan gelen vergiler kalmad›¤›n› ve
Türk halk›na art›k iflgal s›ras›n›n kendi top-
raklar›na geldi¤ini fark etti¤ini söylüyor ve
devam ediyor: “‹flte tam bu s›rada Çanakka-
le Savafl›, zaten yavafl yavafl ilk ad›mlar› at›l-
maya bafllanan milli duygular›n bir anda da-
ha da büyümesine neden oldu”

“Hantal orduya tatbikat oldu”
Bu savafl›n bir önemi daha vard›. Y›llarca
tatbikat bile yapt›r›lmam›fl, Balkan Sava-
fl›’nda da büyük yenilgiye u¤ram›fl orduda,
savafl tecrübesizli¤inden do¤an hantall›k,
bu savaflta yerini çok büyük bir tecrübeye
b›rakt›. Çanakkale Savafl›’yla Türk ordusun-
daki subaylar, erler çok önemli tecrübe ve
e¤itim ald›.
Tabii bütün bunlar›n aras›nda en önemli
geliflme, Mustafa Kemal’in dehas›n›n Ça-
nakkale Savafl›’nda ortaya ç›kmas›, hem
Türk ordusunun hem Türk halk›n›n Musta-
fa Kemal’e hayranl›k ve hayranl›kla birlikte
geliflen güvenin ortaya ç›kmas›d›r. Bu, su-
baylar›n ve halk›n, tüm yüreklilik ve inanç-
lar›yla Mustafa Kemal’in önderli¤inde milli
mücadeleye kat›lmas›n› beraberinde getir-
di. Yani asl›nda Osmanl›’n›n, dehas›n› ve
savafl yetene¤ini sürgünlerle öldürmeye ça-
l›flt›¤› Mustafa Kemal, Çanakkale’deki ba-
flar›s›yla art›k bir önder ve kahraman olmufl-

tu. Yani Çanakkale Savafl›; Kurtulufl Savafl›
ve Cumhuriyet’in önsözü oldu.”

Orduda yenilenmenin katk›s›
Özakman, Çanakkale Savafl›’n› anlat›rken,
Osmanl› ordusundaki yenilenme hareketini
de romanda genifl olarak anlat›yor. Enver
Pafla’n›n, Balkan Savafl›’nda yaflanan büyük
yenilgiden sonra birçok eski paflay› la¤vede-
rek gençleri orduda kumandan yapmas›n›n
Çanakkale Zaferi’nin sa¤lanmas›nda çok bü-
yük rol oynad›¤›n› anlatan Özakman, Musta-
fa Kemal’in de genç bir yarbayken 19. Tü-
men Komutan› olarak savaflta yer ald›¤›n›
an›msatt›. 
Çanakkale’de Mustafa Kemal’in dehas›n›n
ortaya ç›kt›¤›n› ve bir önderin do¤du¤unun
alt›n› çizen Özakman, “E¤er Mustafa Kemal
Sofya’da geri görevdeyken Anafartalar’da
bafllayacak savafla kat›lma konusunda çok
›srarl› olmasa, onlarca telgrafla Anafarta-
lar’da görevlendirilme konusunda baflvuru-
da bulunmasayd›, 19. Tümen Komutan› ola-
mayacakt›. ‹flte o zaman ‹ngilizler Ar›bur-
nu’na ç›karma yapt›klar›nda, karfl›lar›nda
Mustafa Kemal’in önderli¤indeki tümeni bu-
lamayacaklard›. O gece, bir sezgi mi, tesa-

düf mü bilinmez, Mustafa Kemal’in tümeni-
ni tatbikata ç›karm›fl olmas› bütün savafl›n
kaderini de¤ifltirdi. Mustafa Kemal’in Ar›-
burnu’ndaki zaferi ve askeri dehas›n›n görül-
mesi, Anafartalar Komutan› olarak atanma-
s›n› da sa¤lad›. ‹flte tüm bunlar mucizedir.
Genç bir yarbay olan Mustafa Kemal’in Ana-
fartalar Komutan› olmas› ve Çanakkale’de
sa¤lanan zafer, Kurtulufl Savafl›’ndaki baflko-
mutanl›¤›n›n ön aflamas›d›r. E¤er Mustafa
Kemal Çanakkale’ye gitmeseydi, zaferler
yaflanmayacak, ordu Mustafa Kemal’e ko-
flulsuz güvenme f›rsat›na sahip olmayacak
ve kurtulufl mücadelesinde arkas›ndan git-
meyecekti. Yani Kurtulufl Savafl› da olmaya-
cakt›.”diyor. Özakman, sohbetin en sonun-
da neden “Çanakkale Savafl›”, “Kurtulufl
Savafl›” ve ”Cumhuriyet” konular›n› içeren,
kendi deyimiyle “üçleme” roman dizisi yaz-
d›¤›n› ise flöyle anlatt›:
“Atatürk’ün dehas›n› anlamak için dünya ta-
rihini de¤ifltiren üç olay›n alt›n› çizmek laz›m.
Mustafa Kemal ‹ngilizlerin ya da müttefik
kuvvetlerinin karfl›s›na tarih sahnesinde üç
kez ç›kar; Çanakkale’de, milli mücadelede,
Lozan’da. Bu üç olay dünya tarihinin de ak›-
fl›n› de¤ifltirmifltir...” 
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Çanakkale’dir. Düflünün, bir y›l önce Balkan
Savafl›’nda iki dev ordumuz çok a¤›r yenilmifl,
‹stanbul’a kaçm›fl, bir bölümü Arnavutluk’a
s›¤›nm›fl, baz› gemiler kurtar›lsa da donanma
darma duman olmufl… ‹flte halk›n özellikle
ruhen çöktü¤ü bu dönemden tam bir y›l son-
ra Çanakkale’de kazan›lan zafer, her fleyi de-
¤ifltirebilmenin ilk büyük ad›m› oldu. Osman-
l› Birinci Dünya Savafl›’ndan yenik de ç›ksa,
Çanakkale’de sa¤lanan bu zafer, büyük bir
milli mücadelenin oluflmas›n› sa¤layan büyük
bir etki yaratt›. Türk halk› yeniden kendisine
ve ordusuna güvendi. As›l önemli olan, Mus-
tafa Kemal’e arkas›ndan ölüme koflacak bü-
yüklükte bir güven sa¤land›. Yaln›zca ordu
de¤il Türk halk› da bu sayede topyekûn Kur-
tulufl Savafl›’na kat›labildi.

Uyan›fl bafll›yor
Turgut Özakman, Birinci Dünya Savafl› ile ilan
edilen büyük seferberli¤in, uzun y›llar savafl-
larda yaln›zca Osmanl› ordusuna o¤ullar›n›
gönderen ama günlük hayatlar›na devam
eden Türk halk›n›n karfl›s›na ilk kez gerçe¤i
ç›kard›¤› görüflünde. Seferberlikle elindeki yi-
yecek ve paralar al›nan halk, yavafl yavafl mil-
li duygularla karfl›lafl›yor. Özakman art›k Os-
manl›’n›n arkas›nda, orduyu besleyecek Bal-
kanlardan Afrika’ya kadar uzanan büyük

2 2 • K A L E M  • B A H A R  2 0 0 8

TURGUT Özakman’›n son kitab› da en az “fiu
Ç›lg›n Türkler” kitab› kadar ses getirdi. 

GEL‹BOLU Yar›madas›’ndaki Çanakkale 
fiehitleri An›t›. 
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Turuncu boyal› evin, 
mavi parmakl›kl› penceresinde, 
bir çocuk otururdu bacaklar› pencereyi

kaplam›fl. 
Muhtemelen annesi ona soka¤a ç›kmay› 

yasaklam›fl. 
Üstünde pijamas›, kedileri seyrederdi, 

arabalar›, kar›ncalar›... 

Y›llar sonra...
penceresi mavi parmakl›kl›, 

turuncu boyal› evin karfl›s›nda, 
çocuklu¤unu bir foto¤raf gibi dondurup, 
uzaktan seyretti¤inde kendini, 
anlayacakt› hayat›n dönüflsüz anlar› 

oldu¤unu 
ve iflte tam da o anlardan birinin içinde var 

oldu¤unu...

2 4 • K A L E M • B A H A R  2 0 0 8

‹ S T A N B U L ’ A  D ‹ R E N E N  K A P I L A R  V E  P E N C E R E L E R

İstanbul’a direnen    kapılar ve pencerelerİstanbul’a direnen    kapılar ve pencereler

Ne kap›lar vard›r aç›lmay› bekleyen,
Ne kap›lar vard›r kapanmay› 

hak etmeyen,
Ne kap›lardan geçer de fark›nda 

olmazs›n›z,
Ne kap›lar yüzünüze kapan›r da 
Açmak için savafl›rs›n›z…
Kiminin durup bekledi¤i,
kiminin delice as›ld›¤› kap›lar vard›r. 
Ya seyredersiniz, ya girersiniz 
ya da çarp›p ç›kars›n›z… 
Kimileri dostluklara aç›l›r, 
bol telveli kahvelerin k›rk y›ll›k 

hat›rlar›na. 
Kimileri  ömürlük aflklara aç›l›r, 
kimileri s›radan bekleyifllere.
Her koflulda 
kap›lar aç›lmay› bekleyen umutlarla 

doludur. 
Mutlak bir bekleyeni vard›r, 
mutlak bir a¤›rlayan› 
ve mutlak bir u¤urlayan›.

aman h›zla ak›p giderken de¤ifliveriyor dünya... Bizler
de¤ifliyoruz, al›flkanl›klar›m›z de¤ifliyor ve eskiyor bir va-

kitler “yeni” dediklerimiz. Zamana karfl› durmaya çal›flanlar
yok mu peki? Elbette var. Hatta zamana karfl› dururken ‹s-

tanbul’a direnmeyi baflaranlar bile  var. 
Y›lmaz Bulut’un foto¤raflad›¤› “‹stanbul’a direnen kap›lar
ve pencereler”in masals› hikâyeleri, Sibel Bengü’nün kale-
minden damlayan m›sralarla dile geliyor...

FOTO⁄RAFLAR: YILMAZ BULUT fi‹‹RLER: S‹BEL BENGÜ

Z
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leri bir baflka yenilik de anahtarlar›n büyüklü-
¤ünde olmufltur.
O kadar küçük anahtarlar yap›lm›flt›r ki bun-
lardan baz›lar› yüzük olarak parma¤a bile ta-
k›labilmifltir.
Yak›ndo¤u ve Uzakdo¤u’da gerçeklefltirilen
kaz›larda çok miktarda bulunan asma kilitle-
rin ise Bat›’da Romal›lar›n do¤uda ise Çinlile-
rin gelifltirdi¤i san›lmaktad›r. 

Modern kilitlerin geliflimi
Ortaça¤’da özelikle Almanya’daki Nurn-
berg’de son derece usta ifli metal kilitler ge-
lifltirildi¤i görülürken 18. yüzy›la gelindi¤in-
de en güzel ve karmafl›k kilitlerin Frans›zlar
taraf›ndan yap›ld›¤› görülmüfltür.
Kilitlerin güvenirli¤inin art›r›lmas› yolundaki
ilk önemli geliflme 1778’de ‹ngiliz Mucit Ro-
bert Barron taraf›ndan kaydedilmifltir. Bar-
ron’un bu tarihte patentini ald›¤› kilit, çift

etkili mandall› sistemle çal›fl›r. Mani-
vela ifllevi gören mandal normal
konumdayken sürgüye aç›lm›fl bir
yuvaya oturur ve sürgünün hare-

ket etmesini engeller; sür-
gü ancak, anahtar›n

mandal› kald›r›larak
mandal›n ucundaki

ç›k›nt›lar›n yuvan›n gi-
rintilerinden kurtar›lmas›yla

hareket ettirilebilir. Barron kili-
dinde iki mandal bulunur ve sürgüyü

hareket ettirebilmek için anahtar›n bunlar›n
her ikisini de farkl› ölçülerde yukar› kald›r-
mas› gerekir. Kilit tasar›m›ndaki bu büyük
ilerleme günümüzde de kullan›lan tüm ma-
nivelal› kilitlerin temel ilkesi durumundad›r.
1784 y›l›na gelindi¤inde ise ‹ngiltere’de Jo-
seph Bramah yeni bir kilidin patentini alarak
çal›flma ilkesi tamamen farkl› olan ve çok kü-
çük ve hafif bir anahtarla aç›lan bir kilit yap-
m›flt›r. Bramah kilitlerinin karmafl›kl›¤› ve pa-
hal›l›¤› karfl›s›nda, bu yeni kilit basit, küçük
ve en önemlisi daha gü-
venliydi.

Bramah kilidinin anahtar›, ucuna uzunlama-
s›na ince oluklar aç›lm›fl metal bir boru biçi-
mindeydi. Anahtar kilide sokuldu¤unda üze-
rindeki oluklar kilitteki bir dizi sürgüye otu-
ruyordu ve bu sürgüler olu¤un uzunlu¤una
ba¤l› olarak afla¤›ya itiliyordu. Anahtar an-
cak bütün sürgülerin gerekli uzakl›¤a kadar
itilebilmesi durumunda döndürülebiliyor ve
böylece as›l sürgü hareketlendirilebiliyordu.
Bramah kilidine çok güveniyordu; hatta
1801’de Londra’daki dükkân›nda sergiledi-
¤i kilitlerden birini ilk açabilene 200 Sterlin
ödül verece¤ini aç›klad›. 1851’de yani 50
y›l sonra yetenekli bir çilingir olan ABD’li
A.C.Hobbs kilidi açmay› baflar›p ödülü al›n-
caya kadar Bramah kilitleri yayg›n olarak
kullan›ld›. 
Kilit sanayisinin en parlak dönemi 19. yüz-
y›l›n ortalar›d›r. 
Bunun nedeni, sanayi devriminden sonra
ekonominin h›zla büyümesiyle kilitlere du-
yulan ihtiyac›n da büyük ölçüde artmas›d›r.
Bu dönemde birbiri ard›na gelen yeni kilit
patentleri, sanayi devriminin makine gelifli-
mine etkisiyle kilitler fazla say›da ve daha
ucuz üretilmeye baflland›. Bir baflka deyiflle
bugüne kadar güvenli¤in yan›nda sanat› da
içerdi¤i söylenebilecek olan kilit yap›lar›,
bundan sonra sadece teknolojiye ve güven-
li¤e odaklan›yordu. Üstelik kilit yavafl yavafl

zenginli¤in sembolü olmaktan da ç›k›yor,
herkesin cebinde tafl›yabilece¤i bir alete dö-
nüflüyordu.

20 yüzy›lda farkl› çözümler
20. yüzy›lda de¤iflik ifllevler için farkl› kilit
türleri gelifltirildi¤i görülür. Bunlardan baz›-
lar› patlay›c›lara dayan›kl› baz›lar› ise kilidi
zorlayanlara atefl edecek ya da ellerini yaka-
cak türdendir. 
Kasalarda ve çelik odalarda kullan›lan kilitle-
rin aç›lamaz duruma gelmesiyle birlikte,
soyguncular›n kilitlerle u¤raflmaktansa ka-
salar› havaya uçurmaya çal›flmalar› da bera-
berinde yeni güvenlik önlemlerini getirmifl-
tir. Anahtar deli¤ine yerlefltirilen patlay›c›
maddeleri parlatarak yap›lan soygunlara
karfl› kasalara patlama an›nda kendili¤inden
kapanan bir dizi yayl› sürgü yerlefltirilerek
kasan›n aç›lmas› önlenir. 

Kilidin öyküsü bitmiyor…
Bulundu¤u ilk günden günümüze kadar ta-
sar›m› de¤iflse bile amac› de¤iflmeyen kilidin
öyküsü burada bitece¤e benzemiyor. ‹nsan
güvenlik ihtiyac› duydu¤u müddetçe kilit
tasar›m› ve yap›s› de¤isse bile varl›¤›n›
sürdürmeye devam edecek. Kimbilir devam
eden araflt›rmalar tarihini belkide çok daha
gerilere götürecek...
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üven duygusu… ‹nsan do¤as›, bu duy-
guya ulaflmak için bitip tükenmez bir

sab›rla çaba göstermesini sa¤l›yor. Kendisini,
sevdiklerini ve sahip olduklar›n› güvene ald›-
¤›nda ise kalbinde vazgeçilmez bir baflka
duygunun, huzurun, kap›s› aralan›veriyor. Bu
duygunun peflinden gidenlerin izlerini takip
etti¤inizde karfl›n›za ç›kacak en eski bulufllar-
dan biri flüphesiz kilit olacakt›r. Bar›nma ihti-
yac›n›n ard›ndan bar›nd›¤› yerde korunmak
isteyen insan, sahip olduklar›n› da güvenle
saklayabilmek için icat etmifltir kilidi. Hem de
bundan binlerce y›l önce… Ana Britannica’ya

göre MÖ 2000’de tarihlenen, Niniye yak›nla-
r›nda bulunan Dur Sarukkin’deki saray›n y›k›n-
t›lar›nda ortaya ç›kan kilit, flimdiye kadar bulu-
nan en eski kilittir. M›s›r kilidi olarak adland›-
r›lan bu kilit, dünyan›n ilk kilidi olma unvan›n›
uzun süredir koruyor. Yine de atalar›ndan ye-
ni izler bulunmas› uzak bir ihtimal de¤il…

M›s›r kilidinin çal›flma prensibi
M›s›r kilidi yap›ld›¤› ilk günden günümüze
kadar kilit alan›nda yap›lan birçok bulufla il-
ham vermifltir. Kilidin büyük bir ahflap parça-
dan oluflan ve kap›daki karfl›l›¤a giren sürgü
bölümünde bir yuvas› bulunur. Sürgünün üs-
tünden yuvaya do¤ru da bir dizi delik aç›lm›fl-
t›r. Kilidin hemen üstünde kap›ya çivilenen
bir baflka parçada bir dizi pim vard›r. Anah-
tar›ndaki pimler, anahtar sürgüdeki yuvaya
sokularak yukar›ya do¤ru bast›r›l›nca, yuva-
daki deliklere girer ve buradan yukar›ya gev-
flek halde girmifl pimleri iterek sürgünün ser-
bestçe hareket etmesini sa¤lar. Basit oldu¤u
kadar da dâhice bir bulufl olan bu kilidin pim
özelli¤i, yüzy›llar boyu kilidin do¤as›ndan ko-
pamam›flt›r.

Yunan kilidi
Tarihte kullan›lan bir baflka eski kilit örne¤i
de Yunanl›lara ait. M›s›r kilidine göre çok da-
ha ilkel olan bu kilit türünde sürgü, orak bi-
çiminde demir bir anahtarla kilitlenir. Anah-

tar kap›daki deli¤e sokulup döndürüldü¤ün-
de ora¤›n ucu sürgüye oturur ve onu geri çe-
ker. Bu tür kilit fazla güvenlikli kabul edilme-
miflken Romal›lar kilitleri metalden yaparak
güvenli¤ini art›rmay› baflarm›fllard›. Kilidin
kendisi ço¤unlukla demirden, anahtar ise
tunçtan yap›lm›flt›r. Günümüze kilitten çok
anahtar›n kalmas›n›n nedeni de bu metal
farkl›l›¤›d›r. 
Romal›lar kilit alan›ndaki
bulufllar›n› daha da ileri
götürerek k›lavuz sistemi-
ni gelifltirdiler. Kilitteki anah-
tar deli¤inde bir dizi ç›k›nt› (k›la-
vuz) bulunuyordu; öte yandan
anahtar deli¤inin üzerinde de
bu ç›k›nt›lara oturacak oluklar
aç›l›yordu. Üzerindeki oluk-
lar kilitteki k›lavuzlara otur-
mad›¤› sürece anahtar kili-
de girmiyor ya da delikte
dönmüyordu. Yüzy›llar bo-
yunca kilitlerin güvenilirli¤i
kilit dillerinin biçimine
ba¤l› kal›rken, baflka bir
anahtarla aç›lmay› önle-
mek amac›yla gelifltirilen
k›lavuz sistemi, kilit tasar›-
m›nda büyük bir yenilik getirmifltir. Ne var ki
bu iyi niyetli yenilik, kötü niyetliler taraf›ndan
bir süre sonra çözülmüfltür. Kilitteki difllerin
kopar›lmas› ya da havuz sitemindeki difllerin
modelinin al›narak kopya bir anahtar
yap›lmas› bu kilit türünün güvenli¤inin
de sorgulanmas›na neden olmufltur. 

Küçük anahtarlar ve 
asma kilit
Romal›lar›n kilit alan›nda gelifltirdik-

Milattan önce 2000’den günümüze

KİLİDİN ÖYKÜSÜ
M›s›r’›n antikça¤da dünyaya hediye etti¤i bulufllardan
biri olan kilidin 4 bin yafl›ndan büyük olmas› flafl›rt›c›
de¤il. Ne de olsa insan›n var oldu¤u ilk günden beri
de¤iflmeyen ihtiyaçlar›ndan biri güven duygusu…

KİLİDİN ÖYKÜSÜ
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Anadolu’nun yüzy›llard›r ödün vermedi¤i
misafirperverlik gelene¤inin en fazla his-

sedildi¤i flehirlerden biri Sivas… Kendisine
gelen misafirleri bir hemfleri gibi içten ve s›-
cak karfl›layan bu flehirde, tarihin izlerini ta-
kip ederek binlerce y›l›n b›rakt›¤› kültürel mi-
ras› yak›ndan görmek, Sivas’a hayran olmaya
yetip de art›yor bile…  
Sivas’›n yaz›l› tarihi her ne kadar Hititler’le
bafllasa da, flehrin Y›ld›zeli Argaz Höyü¤ü ve
çevresinde, maden devrine ait buluntular var.
Hititler’den sonra Firigler’in hakimiyetine ge-
çen Sivas, s›ras›yla Roma, Bizans, Selçuklu ve
son olarak Osmanl›’n›n gözde flehirlerinden
biri olmufl, stratejik konumu ve güvenli¤i ne-
deniyle de Türk ‹stiklal Savafl›’na giden süreç-
te kendine ayr› ve özel bir yer edinmifltir. Peki
Sivas’›n ismini, üzerinde yaflam›fl hangi toplu-
luk vermifltir? Bu konuyla ilgili birkaç tahmin
var. Bunlardan ilki ve en güçlüsü; flehrin ad›-
n›n kentin antik dönemdeki ad› olan Sebasti-
a’dan geldi¤i yönünde. Sebastia ismi Yunan-
ca, “sayg›de¤er, yüce” anlam›na geliyor. Ayn›
anlam, Roma ‹mparatoru Augustus’un ismi-
nin de karfl›l›¤› oldu¤u için flehre verilen bu is-
min Augustus’a ithaf edildi¤i san›l›yor. Sivas
isminin kökeniyle ilgili ikinci bir tahmin de
halk aras›ndaki eski bir rivayete dayan›yor. Bu
rivayete göre, Sivas kurulmadan önce, yörede
üç p›nar oldu¤u, bu p›narlardan birinin Tanr›-
’ya flükür, ikincisinin anne ve babaya minnet,
üçüncüsünün de küçüklere flefkat anlam›na
geldi¤i söyleniyor. Bu üç p›nara verilen Sipas
Suyu isminin zamanla Sivas’a dönüflmüfl ol-
mas› da muhtemel. 

Divri¤i’de sanata yükselen yap›lar
Sivas denildi¤inde akla gelen önemli yerlefl-
kelerden biri Divri¤i olsa gerek. Sanat tarihin-

de efline az rastlan›r yap›lardan olan Divri¤i
Ulu Camii ve Darüflflifas› (hastane) yörenin bu
kadar meflhur olmas›nda rol oynayan iki bü-
yük etken. Sivas, Mengüceko¤ullar›’n›n yö-
netimi alt›ndayken Ahmet fiah ve Melike Tu-
ran taraf›ndan 1228 y›l›nda yapt›r›lan bu iki
yap›, geçmiflten günümüze kalm›fl Selçuklu
eserleri aras›nda yer al›yor. Caminin yap›m›n-
da mimar ve tafl ustas› olarak çal›flan Ahlatl›
Hürremflah ve Tiflisli Ahmet, yüzy›llar sonra
eserlerinin UNESCO taraf›ndan Dünya Miras
Listesi’ne al›nacak kadar k›ymetli olaca¤›n›
tahmin etmifller midir bilinmez. Evliya Çele-
bi’nin eserleri karfl›s›nda söyleyece¤i flu sözle-
ri duysalard› büyük ihtimalle gurur duyarlar-
d›:"Üstad bu camiye öyle emek sarf edip, ka-
p› ve duvarlar› öyle nakfl bukalemun eylemifl
ki, methinde diller k›s›r, kalem k›r›kt›r..."  
Minberi, Selçuklu iflçili¤inin en güzel örnekle-
rinden biri say›lan Divri¤i Ulu Cami’inin yeri-
nin, siluet olarak çevresine uyumu da düflü-
nülerek seçildi¤i söylenir. Özellikle camiinin
mimari yap›s›ndaki kompozisyon, malzeme
seçimi, an›tsal etki yönündeki baflar›s› hay-
ranl›k uyand›r›c›d›r. 

Müzik ve su sesi ile tedavi
Divri¤i Ulu Camii’nin yan›ndaki Darüflflifa 18.
yüzy›lda medrese haline getirildi¤i için fiifaiye
Medresesi olarak da an›l›r. Süslemelerle be-
zeli taç kap›s›, dört eyvanl› orta avlusu, kapa-
l› plan flemas›yla benzersiz bir an›tt›r. Taç ka-
p›s›ndan içeri girdi¤inizde bir havuzla karfl›la-
fl›rs›n›z. Kenarlarda iki kolonla büyük bir ev-
yan vard›r. fiifaiye Medresesi mimari de¤eri-
nin yan›nda tedavi yöntemleri ile de kendine
tarihte özel bir yer edinmifltir. Bundan y›llar
önce burada ak›l hastalar› su ve müzik sesi ile
tedavi edilmifller. Bu yöntemin bugün bile
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Anadolu’nun en eski yerleflim merkezlerinden birine, Sivas’a
uzand› bu say›da yolculu¤umuz. Hititler’den Lidyal›lar’a,
Selçuklu’dan Osmanl›’ya kadar pek çok uygarl›¤›n hüküm
sürdü¤ü bu topraklar, binlerce y›ll›k sanat, kültür ve tarih
miras›na ev sahipli¤i yap›yor. Bu miras›n izlerini tafl›yan
kendine özgü kimli¤iyle Sivas, sadece Türkiye’nin de¤il
dünyan›n da görülmesi gereken mucize flehirlerinden biri…

SİVASSİVAS

D‹VR‹⁄‹
Ulu Camii
do¤u
kap›s›.

Ulu
Camii’nin
dünyaca

ünlü  sütun
süslemeleri.

2 8 • K A L E M  • B A H A R  2 0 0 8

Kültür zengini ve kimlikli bir flehirKültür zengini ve kimlikli bir flehir
ULU CAM‹‹

genel
görünüfl.
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etmektedir. Afl›k Veysel’in söyledi¤i türküler
deyifl/semah türünden olup bugün bile dil-
den düflmeyen klasik eserler haline gelmifltir. 

El sanatlar›nda Sivas nak›fllar›
Sadece Türkiye’de de¤il dünyada da kendine
ayr› bir yer edinen Sivas hal›lar›n›n 13. yüzy›l-
dan beri yap›lmas› flehrin bu el sanat›ndaki
ustal›¤›n› art›ran en büyük etken. ‹nce iplik-
lerle dokunan Sivas hal›lar›nda, ilmek say›s›-
n›n fazlal›¤›, hal›n›n motiflerinin, renginin ve
desenlerinin göz al›c›l›¤› da dikkat çekicidir.
Öyle ki Sivas hal›lar›nda en az 12 renk kulla-
n›l›r. Sadece hal› dokumac›l›¤›nda de¤il, gü-
müfl iflçili¤inde, bak›rc›l›kta, çorap örmede ve
flehre özgü a¤›zl›k yap›m›nda da oldukça ba-
flar›l› olan Sivas el sanatlar›, bugün bafll› bafl›-
na bir marka say›lmaktad›r.

Sivas yemeklerini bir tadan 
bir daha vazgeçemiyor
Sivas lezzetlerinden bahsederken sofralar›n-
da kendine ayr› bir yer edinen çorbalar›ndan
söze bafllamak do¤ru olur. Hele Afl›, So¤uk
Past›gan Afl›, Badufl Afl› ve Ekfli Afl› yörenin
lezzetli çorbalar›ndan. Sivas Kebab›, Patl›can
Pehli, sebzeli et yemekleri de flehrin vazgeçil-
mez lezzetleri aras›nda yer al›yor. elbette
meflhur “Mad›mak” yeme¤ini de unutma-
mal›... Kimlikli bir flehir oldu¤unu yöresel ye-
meklerinde de hissettiren Sivas, lezzet ustal›-
¤›nda da ön s›ralarda yer almay› baflar›yor.

Sivas Kangal›
Sivas’›n dünya markas› oldu¤u bir di¤er alan
da flehrin ismiyle an›lan kangal köpekleridir.
Türk göçleri esnas›nda Türkistan’dan Anado-
lu’ya getirilen bir köpek ›rk› oldu¤u kabul di-
len Sivas Kangal, genellikle çoban köpe¤i
olarak kullan›l›r. Fakat di¤er çoban köpekle-
rinden farkl› olarak sürüyü korumakla kalma-
y›p, yönlendirir ve yönetir de. Sivas Kangal
köpeklerinin en belirgin ve bu kadar sevilme-

sini sa¤layan en önemli özelli¤i, sahibine bes-
ledi¤i yüksek sadakat duygusudur. Sahibine
ait her fleyi korumak adeta onun için do¤al
hatta içgüdüsel bir görevdir. 

fiifa da¤›tan bal›klar
Sivas Kangal’a ismini veren flehrin Kangal ilçesi-
nin bir baflka ünü de flifa da¤›tan bal›klar›ndan
geliyor. 37 derece s›cakl›ktaki suda yaflayan ba-
l›klar, sedef hastal›¤› için alternatif bir tedavi
yöntemi olarak kullan›l›yor. En büyü¤ü on san-
timetre boyunda olan bal›klara halk “doktor
bal›klar” da diyor. 1917 y›l›na kadar sazl›k olan
bölgede yaflayan bu bal›klar›n faydas› tesadü-
fen anlafl›lm›fl. Bafllang›çta yak›n yörelerde yafla-
yan insanlar›n ilgisini çekse de art›k dünyan›n
dört bir taraf›ndan ziyaretçileri a¤›rlayan bu böl-
gede kurulu iki tesis var. Bal›klar›n içinde bulun-
du¤u su yaralar› yumuflat›rken, flifal› bal›klar da
yaran›n çabuk iyileflmesini sa¤l›yor. 

Görülmesi, gezilmesi ve yaflanmas›
gereken flehir
Sivas’a yolunuzun düflmesini beklemek bofla
harcanacak zaman anlam›na gelebilir. ‹ster
sanat tarihine olan ilginizden ister gelenekle-
riyle yaflayan bir flehrin sokaklar›nda yerliy-
miflsiniz gibi gezinmek için gelin fark etmez.
Sivas eninde sonunda kendisine hayran b›ra-
kacak bir güzelli¤ini size sunacak ve tam da
kalbinizden fethedecektir. Bunu belki de en
kolay baflta belirtti¤imiz misafirperverli¤iyle
sa¤layacakt›r…
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kullan›l›yor olmas›, yüzy›llar öncesinden Ana-
dolu’da bilim alan›nda kaydedilmifl ilerleme-
nin en güzel örneklerinden biridir. Rahatlat›-
c› mimarisinin yan›nda tafl duvarlara çarp›p
insan›n ruhunu okflayan müzik na¤meleri ve
suyun berrak sesinin tedavi olarak kullan›l-
mas› bafll› bafl›na bir örnektir.

Medreseler diyar›
Sivas’›n Selçuklulardan kalma tarihi yap›lar›n-
dan bir di¤eri de mimarisi kadar fliirsel ismiy-
le de insan› büyüleyen Gökmedrese’dir.
Medresenin iki minaresinde kullan›lan mavi
renkli çiniler, eflsiz güzelliklerinin yan›nda
medresenin ismine de ilham vermifltir. 
Sivas’›n geldi¤inizde görmeden dönmemeniz
gereken di¤er tarihi eserleri aras›nda; Ana-
dolu Selçuklu Sultan› III. G›yaseddin Keyhüs-
rev zaman›nda dönemin ileri gelenlerinden
Hibetullah Burucerdi o¤lu Muzaffer taraf›n-
dan 1271 y›l›nda yapt›r›lan Buriceye Medre-
sesi, ‹lhanl› Veziri fiemseddin Mehmet Gü-
veyni taraf›ndan 1271 y›l›nda yapt›r›lan Çifte
Minerali Medrese, bu medresenin hemen
karfl›s›nda bulunan ve 1217 y›l›nda Selçuklu
Sultan› I. ‹zzeddin Keykavus taraf›ndan yapt›-
r›lan fiifaiye Medresesi'ni de sayabiliriz.

Sivas Kongresi
Milattan önceki kal›nt›lardan Selçuklulara ka-
dar pek çok tarihi yap›n›n süsledi¤i Sivas’ta
bir de yak›n tarihe tan›kl›k etmifl bir bina var.
Bugün Atatürk Kongre ve Etnografya Müze-
si ad›yla an›lan bu binada, Türk ‹stiklal Sava-
fl›’n›n temellerinin at›ld›¤› Sivas Kongresi ya-
p›lm›flt›r. Yap› 1892 y›l›nda Sivas Lisesi olarak
aç›lm›fl, 2 Eylül 1912 tarihinde Atatürk ve
kongreye kat›lan di¤er delegeler, ‹stiklal Sa-
vafl›’yla ilgili önemli kararlar› bu binada alm›fl-
lard›r. Sivas Kongresi’nde alınan kararlar, da-
ha önce gerçeklefltirilen Erzurum Kongresi
kararlarını geniflleterek tüm ulusu kapsar bir
nitelik kazand›¤›ndan yeni bir Türk Devle-
ti’nin kurulufluna temel olmufltur. Bu neden-
le Sivas Kongresi’nin Türkiye Cumhuriyeti ta-
rihindeki önemi büyüktür. Sivas, bu gelifl-
meyle tarihinde önemli bir döneme daha ta-
n›kl›k ediyor ve topraklar›nda bu döneme ilifl-
kin önemli bir izin kalmas›n› memnuniyetle
karfl›l›yordu. Bir baflka deyiflle her dönemde
gözde olmaya devam ediyordu…

Müzi¤i il s›n›rlar›n› afl›yor
Sivas’›n tarihi dokusundaki çeflitlili¤in sadece
tarihi eserlerinde oldu¤unu düflünmek hata
olur. Çünkü Sivas evrensel dil olan müzikte
bile kendi s›n›rlar›n› aflan ve birçok yörenin
ezgilerine yer veren bir dile sahip. Sivas’›n
fiark›flla ilçesinin geleneksel müzi¤inin, Kay-
seri, K›rflehir ve Yozgat türküleriyle benzerli-
¤inden söz edilir mesela… Orta Anadolu’da
bulunmas› sebebiyle etraf›ndaki kültürlerden
etkilenmesi muhtemel olan Sivas müzi¤inin
bir kolu vard›r ki tamam›yla Sivas’a aittir ve
ünü il s›n›rlar›n› çoktan aflm›flt›r. Pir Sultan
Abdal ve Afl›k Veysel fiat›ro¤lu’nun memle-
keti olan Sivas, “âfl›klar edebiyat›”na büyük
katk›larda bulunmufl, bulunmaya da devam

DÜNYACA
ünlü Sivas

Kangal
köpe¤i.

Divri¤i Ulu Camii iç görünüm.

Sancaktar Kona¤›

Atatürk Kongre ve 
Etnografya Müzesi

Divri¤i Darüflflifa

S‹VAS’›n ünlü yeme¤i mad›mak.

Sitte Melik Kümbeti.

Tarihi Gürün evi
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er geçen gün bir yenisi yükselen konut projeleri, bir türlü düflme-
yen banka faizleri ve uygulamaya al›namam›fl mortgage… Konut

fiyatlar› artarken, sektördeki yükselifl yerini durgunlu¤a b›rakt›. Proje-
den konut sat›ld›¤› günler çabuk geçti… Tüm bu geliflmelerin neden-
lerini Fehim Genç’ten dinledik…

Türkiye’deki inflaat sektörünün bugününü nas›l de¤erlendirebi-
lirsiniz? Birkaç sene öncesine kadar sektörde büyük bir hareket-
lilik yaflan›rken flimdi durgunluk hâkim. Bu durumu hangi ne-
denlere ba¤l›yorsunuz?
Her y›l yaklafl›k 700 bin nikâh›n k›y›ld›¤›, ekonomik ömrünü tamamla-
m›fl binalar›n kendili¤inden çöktü¤ü, kirac›l›¤›n kâbus oldu¤u bir ülke-
de konut üreticilerinin durgunluktan yak›nmaya haklar› yok. 
Baz› flirketler 2005 ve 2006’n›n ilk yar›s›nda fiyatlar› yükselttiler. San-
d›lar ki talep durmayacak. ‹kbal günleri bitti.  Bir de yat›r›m için konut
alanlar›n talebi vard›, onun da önü kesildi. Siz bir yat›r›mc› olsan›z, pa-
ran›z›n ne kadar›n› konuta yat›r›rs›n›z? Bir insan kaç tane ev alabilir ki?
Orada da deniz bitti. 

K A L E M  • B A H A R  2 0 0 8  • 3 3

F E H ‹ M  G E N Ç \ S E K T Ö R E L  G Ü N D E M

“Büyük
șehirler çok
merkezli 
olmalı”
‹nflaat ve yap› sektörünün nabz›n› tutan
Millliyet Emlak’›n Yay›n Koordinatörü
Fehim Genç’le Kale Center’da bir araya
geldik. Usta gazeteci, sorular›m›za verdi¤i
yan›tlarla sektörün flimdiki durumunu
de¤erlendirmekle kalmad›, gelece¤e yönelik
tahminlerde de bulundu.

Peki size göre sektörü yak›n gelecekte na-
s›l bir tablo bekliyor?                                  
Kriz ithal edilmeye çal›fl›lan bu dönemde ban-
kalar›n konut kredisi faizlerini yukar› çekmeye
bafllamas›, ilkbaharda yeni bir at›l›ma haz›rla-
nan konut sektörünün moralini bozuyor.
Çünkü müteahhitler de konut al›c›lar› da ko-
nut kredisinin rahatl›¤›na al›flt›lar. Biz birikim
sahibi bir millet de¤iliz. Birikim yapamad›¤›m›z
için peflin paran›n avantajlar›ndan mahrum
kal›r›z. Bu aç›¤›, konut sektöründe konut kre-
dileri kapat›yor. Konut bedelinin yüzde
100’üne yak›n ölçüde kredi kullanabildi¤imiz
için hepimiz konut kredisini çok sevdik. Tek
sorun kredi faizlerinin astronomik olmas›.
Bankalar konut kredisi faizlerini anormal yük-
seltir ya da konut kredisi vermeyi keserlerse
müteahhitler senetli sat›flla ifllerinin önünü
açabilirler. Bu bilinen, denenmifl bir yöntem.
Yak›n gelecekte arsas›n›n konumuna güvenen
müteahhitler pahal› konut üretmeye devam
edecekler. Üstelik bu konutlar› kolayca satabi-
lecekler. Di¤erleri ise yeni projelerde fiyatlar›
insafl› hale getirmek zorunda kalacak.

Her geçen gün artan konut projeleri özel-
likle büyük flehirlerde flehrin merkezin-
den uzak bölgelerde hayata geçiriliyor.
Yeni projeleri ekonomik ve sosyal yönden
nas›l de¤erlendiriyorsunuz? 
fiehir merkezi ekonomik ve sosyal aç›dan her
zaman de¤erlidir. ‹nsanlar zorunlu kald›klar›
için flehir d›fl›nda oturmay› tercih eder. ‹stanbul
gibi bir ülke büyüklü¤ündeki metropollerde in-
sanlar› flehir d›fl›ndaki pahal› malikânelere ka-
pat›rsan›z, o insanlar› orada çok fazla tutamaz-
s›n›z. Bunu engellemek için flehri tek merkezli
olmaktan ç›kar›p, çok merkezli hale getirmek
gerekir. Bu insanlara ya bulunduklar› yerde
sosyal ortamlar yaratmak zorundas›n›z ya da
sosyal merkezlere kolay ulafl›m› sa¤lamak zo-
rundas›n›z. Bizde ikisi de yok. E¤lenmek için
30 kilometre yol tepip Taksim’e geliyorsak, bu-
rada büyük bir sorun var demektir. 

Büyük umutlarla beklenen mortgage, ül-
kemize geldi¤inde yeterli ilgiyi görmedi.
Size göre gelmeden önce, “Keflke mort-
gage bizim ülkemizde de olsa” dedirten
bu konut sat›n alma tipi, Türkiye’de ne-
den ilgi görmedi?

Türkiye’de mortgage yok ki! Ad› var kendisi
yok. Hiç kimsenin muhalefet etmedi¤i, herke-
sin ç›kmas› için hükümete yalvard›¤› Mortga-
ge Yasas›, bir seçim yat›r›m› olarak seçim ön-
cesinde ve konut piyasas›n›n çöktü¤ü bir za-
manda ç›kt›. Mortgage’› hükümet bir siyasi
beklenti, bankalar da bir pazarlama arac› ola-
rak kulland›. Sonunda kadük yasalara Mort-
gage Yasas› da kat›ld›. 

Mortgage’› mortgage yapan ikincil piyasalar-
d›r. Bizler vatandafl olarak konut kredisi kulla-
n›r›z, bankalar bizim konut kredisi borçlar›m›-
z› menkul k›ymete dönüfltürür, bu “Mortgage
Kâ¤›tlar›” uluslararas› piyasalarda sat›l›r. Sat›-

lan bu kâ¤›tlar›n karfl›l›¤›nda elde edilen para
yurtiçinde yeni konut kredilerinde kaynak ola-
rak kullan›l›r. Bankalar bu “Mortgage kâ¤›d›”
satarak daha ucuz maliyetle fon elde edebil-
dikleri için, bize de daha düflük faizle konut
kredisi verirler. Bizde ise hâlâ Mortgage Yasa-
s›’n›n yönetmelikleri bile ç›kmad›. 

‹nflaat sektöründe son y›llarda yükselen
trend, kurumsallaflma… Kurumsallaflma
çal›flmalar›n›n sektöre katk›s›n› nas›l de-
¤erlendiriyorsunuz? Bu sayede sektörde
güvenli¤e, tasar›ma ve çevreye daha say-
g›l› davran›ld›¤›n› söylemek mümkün mü?
1999 depremleri inflaat sektöründe yap› gü-
venli¤inin sa¤lanmas› aç›s›ndan bir milat olufl-
tururken, 2001 krizinden sonra da mali aç›-
dan kurumsallaflman›n temelleri at›ld›. ‹nflaat
sektöründeki kurumsallaflmadan ben öncelik-
li olarak flirketin mali yeterlili¤inin olmas›n› an-
l›yorum. Geçmifl dönemde bunun ac›s› çok
çekildi. ‹fli yar›m b›rak›p kaçan müteahhitler
binlerce kiflinin can›n› yakm›flt›. Sermaye ye-
terlili¤i olan flirketler de s›k›nt›ya düflebilir an-
cak hiç sermayesi olmayan sat-yap fleklinde
çal›flan firmalar›n riski her dönemde yüksektir.
Bunun yan› s›ra tasar›m ve çevreye sayg› gibi
kriterler daha çok pazarlamaya yönelik etken-
lerdir. Ve bu kriteler de her geçen gün daha
fazla önem kazan›yor. Tasar›mda farkl›laflma-
yan ve çevre faktörünü göz ard› eden projeler
sat›fl sorunuyla daha fazla u¤raflmak zorunda
kalacak.

Fehim Genç hakk›nda
‹stanbul Üniversitesi Bas›n Yay›n Yük-
sek Okulu’nu bitirdikten sonra 1987’de
Ulusal Bas›n Ajans›’nda muhabir olarak
göreve bafllayan Fehim Genç, s›ras›yla
‹zmir Ticaret, Günayd›n ve Takvim ga-
zetelerinde muhabirlik, Global gazete-
si ve Paratüyo dergisinde yaz› iflleri mü-
dürlü¤ü görevleri üstlendi. Paramatik
dergisinden sonra 2000 y›l›nda Milliyet
gazetesi ekonomi servisinde muhabirli-
¤e bafllad›. 2001 May›s’›ndan bu yana
Milliyet bünyesinde yay›nlanan gayri-
menkul eklerini yönetiyor. Halen her
hafta cumartesi günü Milliyet gazete-
siyle birlikte ‹stanbul, Ankara, ‹zmir,
Antalya, Adana ve Bursa’da da¤›t›lan
Milliyet Emlak’›n yay›n koordinatörlü-
¤ünü yap›yor.H



ale Kilit, ürünlerini 55 y›ll›k tecrübesi ile
hem yurtiçinde hem de yurtd›fl›nda pa-

zarl›yor. Üretim tesislerinde günde 100 bin
adetlik kapasiteyle çal›flan flirket, Türkiye’de
toplam 76 toptanc› bayi ile yaklafl›k 5 bin
noktaya ürünlerini ulaflt›r›yor. Ülkemizin yedi
bölgesindeki ofis ve temsilcileri arac›l›¤›yla
müflteri memnuniyeti esas›yla çal›flmalar›n›
sürdüren Kale Kilit, Türkiye’deki baflar›s›n›n
yan›na dünyan›n 60 ülkesinde ürünlerini sa-
tarak ihracat baflar›s›n› da ekliyor. 

Türkiye’nin kilit ihracat›n›n yar›s› 
Kale Kilit’ten
Yurtd›fl›nda bugüne kadar 102 ülkeye ihra-
cat yapan Kale Kilit, günümüzde 60 ülkeye
düzenli olarak ihracat gerçeklefltiriyor. 2006
y›l› itibariyle Türkiye'nin toplam kilit ihracat›-
n›n yar›dan fazlas›n› tek bafl›na yapan flirket,
Rusya, Ukrayna, Romanya, ‹ran, Libya, Ceza-
yir, Suudi Arabistan'da lider durumda olan it-
hal kilit markas› olarak öne ç›k›yor. 
Bu baflar›s›n›n ard›nda, dünya piyasas›na sun-
du¤u yüzlerce çeflit ürüne ait farkl› kurulufllar-

dan ald›¤› kalite belgelerinin de büyük etkisi
var. Koflulsuz müflteri memnuniyetini ilke edi-
nen Kale Kilit’in sahip oldu¤u kalite belgeleri
aras›nda; TSE, DIN, ET3, Rus GOST, Hollanda
SKG ve ISO 9001 belgeleri bulunuyor.

Baflar›n›n ard›nda yenilikçi 
yaklafl›m var
Kale Kilit’in sektörünün ihracat liderli¤ini
uzun y›llard›r sürdürüyor olmas›nda, teknolo-
jik yeniliklere ve de¤iflime süratle uyum sa¤-
lamas› ve Ar-Ge yat›r›mlar› ile bu de¤iflimi yö-
netmesinin büyük rolü var. Bu sayede flirket
global pazarda, birbirinden farkl› kullanma
al›flkanl›klar› ve iklim flartlar› olan ülkelere
farkl› çözümler sunabiliyor. Öyle ki flirketin
Kuzey Afrika bölgesi için üretti¤i kilitler Asya
ülkelerinde kullan›lamazken, Güney Ameri-
ka’daki müflterileri için üretti¤i ürünler Kuzey
Avrupa’n›n al›flkanl›klar›na hitap etmiyor. Di-
¤er taraftan Kale Kilit kimsenin üretmedi¤i
benzersiz ürünlere de imza at›yor. Üstelik bu-
nu, ayn› tip kilidin Sibirya’da ve Ekvator’da
ayn› performans› gösterecek ve ayn› befl y›ll›k

garantinin geçerli olmas›n› sa¤layacak uz-
manl›kta gerçeklefltiriyor.

Kale kilitleri dünyada taklit ediliyor
Kale Kilit’in son derece baflar›l› bir dünya
markas› olmas›, beraberinde birtak›m zor-
luklar da getiriyor. Bu zorluklar›n bafl›nda
elbette taklit edilme sorunu geliyor.
Çin’de sahte Kale markal› üretime karfl›
mücadele etmek amac›yla fianghay’da ofis
kuran Kale Kilit, taklit ürünlere savafl açt›.
Büronun baflar›l› çal›flmalar› sonucu yap›lan
operasyonlarda Kale markal› tonlarca sahte
kilit imha ediliyor. 

ünyan›n devlet destekli ilk ve tek markalaflma
program› olan TURQUALITY®, uluslararas› arena-

da yer almak isteyen flirketleri daha fazla katma de¤er
ve daha fazla pazar pay› anlam›na gelen güçlü mar-
kalar yaratmaya teflvik ediyor. ‹hracat baflar›s›n› ald›¤›
ödüllerle de gösteren Kale Kilit de art›k bu program
kapsam›ndaki markalar aras›nda. Sektöründe TUR-
QUALITY® Program› kapsam›na al›nan ilk marka olan
Kale Kilit, üretimden pazarlamaya, sat›fltan sat›fl son-
ras› hizmetlere kadar birçok deste¤in sa¤lanaca¤›
program çerçevesinde, dünyan›n lider kilit üreticisi ol-
ma yolunda daha güçlü ad›mlarla ilerleyecek.

Kale Kilit tüm kriterlerden baflar›l› not ald›
Sadece ulusal de¤il uluslararas› pazarlarda da rekabet
gücüne sahip, tüm ifl süreçlerinde kalite standartlar›-
n› gözeten ve markalaflma sürecinde baflar›l› olmufl
flirketler TURQUALITY® Program› kapsam›na al›n›yor.
Kilit üretiminde sahip oldu¤u bilgi birikimi ile güven-
li¤in en üst seviyede sa¤land›¤› ürünler sunan Kale
Kilit de, TURQUALITY® kapsam›nda yap›lan titiz ve
detayl› de¤erlendirmeler sonucu destek program›na
al›nd›. Stratejik planlama ve kurumsal performans yö-
netimi, finansal performans, tedarik zinciri yönetimi,
marka yönetimi; marka gücü, ürün tasar›m›/araflt›rma
gelifltirme; pazarlama, müflteri ve ticaret yönetimi;
kurumsal yönetiflim, insan kaynaklar› yönetimi, bilgi
sistemleri yönetimi alanlar›nda yap›lan detayl› de¤er-
lendirmelerde, Kale Kilit’in kriterlerin tümünü yerine
getirdi¤i tespit edildi. 

Global rekabet için önemli bir ad›m
Kale Kilit, programa al›nan sektöründeki ilk marka
olarak lider konumunu pekifltirdi. TURQUALITY®

Program›’na dahil olmas› ihracatta önemli sonuçlar
elde eden Kale Kilit’i global rekabette ön saflara tafl›-
yacak. Sektöründe dünyan›n en büyük 3 entegre te-
sisinden biri olan; Türkiye kilit ihracat›n›n yüzde 70’ini
gerçeklefltirerek, bugüne kadar 100’ü aflk›n ülkeye
ihracat yapan Kale Kilit, TURQUALITY® kapsam›nda
yurtd›fl› faaliyetlerinde a¤›rl›kl› olarak, yurt d›fl› teflki-
latlanma, reklam ve pazarlama, patent, marka tescil
ile dan›flmanl›k konular›ndaki desteklerden yararlan-
may› hedefliyor. 
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Kale Kilit kaliteli ürünleriyle
sadece Türkiye’nin de¤il

dünyan›n da lider kilit 
üreticilerinden biri.

Türkiye’deki baflar›s›n›n
yan›na dünya markas› olma

unvan›n› da ekleyen Kale
Kilit’in ürünleri bugün 100’ü

aflk›n ülkedeki milyonlarca
kullan›c› taraf›ndan tercih

ediliyor. 

KALE Kilit’in Çin’deki taklitleri 
baflar›l› bir operasyonla yakaland›.

‹STANBUL Maden ve Metaller ‹hracatç› Birlikleri (‹MM‹B) taraf›ndan düzenlenen “‹hracat›n Y›ld›zlar›
2006 Ödül Töreni”nde, Kale Kilit, en fazla ihracat gerçeklefltiren firmalar aras›nda “Metal Eflya” kate-
gorisinde birincilik ödülü ald›.

‹hracat lideri Kale Kilit
Kale Kilit, dünyan›n devlet destekli ilk

markalaflma program› olan TURQUALITY®

kapsam›na al›nan sektöründeki ilk marka oldu.

K

Kale Kilit Turquality® kapsamında
Sektörde bir ilk daha:

D



Küçük yafllarda kendi kendinize karika-
tür çizdi¤inizi gören ailenizin bu yetene-
¤iniz karfl›s›ndaki tutumu nas›l oldu?
Çocukken yafl›tlar›ma göre güzel resim ya-
pard›m. Okulda en güzel resim yapan ö¤ren-
ci bendim. Ailem yetenekli oldu¤umun far-
k›ndayd›. 11 yafl›nda, ‹zmir’e bir fuara gelen
Yaflar Tosunalp’e götürmüfllerdi beni. “Bu
çocuk yetenekli mi?” diye sormufllard›. Yaflar
Tosunalp de resimlerime bak›p “‹leride iyi bir
çizer olacak” demifl ve bana o güne kadar
hiç görmedi¤im kufle kâ¤›tlar hediye etmiflti.
O kâ¤›tlara çizerken kendimi çok mutlu his-
setmifltim. Yine küçükken, bu sefer day›m
beni Bedri Koraman’a götürmüfltü. Koraman
bir karikatür çizmemi istedi. O dönemlerde
G›rg›r okuyorum, sosyal mesajl› bir karikatür
çizdim. Bu karikatür Bedri Koraman’›n çok
hofluna gitmiflti.

Üniversitede inflaat mühendisli¤i bölü-
münde okumuflsunuz. Neden böyle bir
seçim yapt›n›z?
Liseyi bitirirken, çok yüksek puan alamayaca-
¤›m›, yetenek s›nav›yla Güzel Sanatlar Fakül-
tesi’ne girece¤imi düflünüyordum. Ama yük-
sek bir puan ald›m ve ‹stanbul Teknik Üniver-
sitesi ‹nflaat Mühendisli¤i bölümünü kazan-
d›m. Bu bölümü, mimarl›kla bir ilintisi vard›r,
belki bir fleyler çizerim diye seçmifltim. Ama
tahminlerim do¤ru ç›kmad›. Matematik a¤›r-
l›kl› bir bölümdü. Yine de detayc› bir yap›m
oldu¤u için sevdim bu bölümü. Matemati¤i
ve fizi¤i de severdim zaten. Dört senede bi-

tirdim fakülteyi. Sonras›nda ayn› bölümde
yüksek lisans yaparken ikinci senede b›rak›p,
Para Borsa bölümünde yüksek lisans yapt›m.
Askerden döndü¤ümde ise Günefl gazete-
sinde karikatür çizmeye bafllad›m. Yani ‹nfla-
at Fakültesi’nde okumam karikatürist olma-
ma engel olmad›.

Peki devam› nas›l geldi? Günefl Gazetesi
bir süre sonra kapand› çünkü…
Evet, Asil Nadir zaman›nda çiziyordum. Gaze-
te kapan›nca ‹zmir’e dönmek zorunda kald›m.
O zaman çok üzülmüfltüm. ‹stanbul’da hayal-
lerim vard›. “Ben burada karikatür çizerim”
diyordum. ‹zmir’de bir flantiyede inflaat mü-
hendisi olarak çal›flmaya bafllad›m. Kendi ken-

dime etrafa bak›p “Ne iflim var benim bura-
da?” diye soruyordum (gülüyor). Mutsuz
mutsuz çal›fl›rken bir gün telefonum çald›. Te-
lefonun di¤er ucunda hayat›m› de¤ifltirecek
insanlardan biri olan Cihat Hazarda¤l› vard›.
“Plastip Show” isimli bir çal›flmaya bafllayaca-
¤› için o dönemde karikatür çizdi¤i Capital ve
Ekonomist dergilerinden ayr›lmak zorunda ol-
du¤unu söyledi. Bana “Benim yerime çizer
misin?” diye sordu. Aç›kcas› kendisini tan›m›-
yordum. Amerika’dayken Günefl gazetesinde-
ki çizimlerimi takip etti¤ini ve bu ifli ancak ba-
na b›rakabilece¤ini söyledi. Ben de kofla kofla
‹stanbul’a gittim tabi… Daha sonra “Plastip
Show”a da ça¤›rd› beni. Kuklalar›n yap›m
aflamas›n› da ö¤retti. Bir süre sonra ise bir ya-
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üçük bir çocu¤a bakar ve gelece¤ine
dair tahminler yürütürüz kimi zaman.

Baz› çocuklar›n gelece¤i için tahmin yürüt-
mek biraz daha kolayd›r. Varol Yaflaro¤-
lu’nun karikatür hikâyesini dinledi¤imizde
kendisinin de vaktinde böyle çocuklardan
biri oldu¤unu düflündük. 
Bu baflar› hikâyesine göre küçük Varol he-
nüz befl yafl›ndayken çok sevdi¤i çizgi film
karakteri Pembe Panter’in resimlerini çize-
rek ad›m atar karikatür dünyas›na. Yedi ya-
fl›na do¤ru resim kâ¤›tlar› hayal gücüne ve
yetene¤ine dar gelir, evdeki bofl defterleri
al›r önüne ve çizgi roman yapmaya koyulur.
Bununla da kalmaz, çizim yetene¤ine tica-
ret zekâs›n› da ekleyerek yapt›¤› çizgi ro-

manlar› ablalar›na satmaya çal›fl›r. Bunun
için de promosyonun dayan›lmaz cazibesin-
den yararlan›r. “23. sayfada seni bir sürpriz
bekliyor” notunu gören ablalar› heyecanla
bu sayfay› açt›klar›nda bir sak›zla ya da çiko-
lata paketiyle karfl›lafl›rlar. 
Kendi yapt›¤› çizgi romanlar› promosyonla
zenginlefltirip ablalar›na satmaya çal›flan bu
çocu¤a “adam olacak çocuk” denmez de
ne denir...
Pek çok baflar›l› çal›flmaya imza atm›fl olan
Varol Yaflaro¤lu ile Grafi2000’in stüdyosun-
da yapt›¤›m›z sohbette befl yafl›nda içinde
yefleren karikatür hevesinden mesle¤ini uy-
gulay›fl biçimine ve Kale Kilit’in maskotu Ka-
lemino’ya dek uzanan bir söylefli yapt›k.

Varol YașaroğluVarol Yașaroğlu
Karikatürle inovasyonu birlefltiren çizer

Karikatürist Varol
Yaflaro¤lu… “Koca Kafalar”

program›n›n yarat›c›s›,
Capital’den grafi200.com’a

kadar pek çok baflar›l› 
illüstrasyon, karikatür ve 

animasyonun sahibi, yap›mc›
ve metin yazar›… Kale Kilit’in

maskotu Kalemino’nun
Hürriyet gazetesinde

yay›nlanan karikatürlerine de
imza atan Yaflaro¤lu ile
Grafi2000 stüdyosunda 

keyifli bir sohbet
gerçeklefltirdik.

K



zar grubu içinde bu program için senaryo yaz-
maya bafllad›m. Beyaz Show’dan tutun da
Cem Özer’in program›na kadar pek çok iflte
çal›flt›k. Daha sonra yazar grubumuz da¤›ld›
ve ben de Grafi2000.com sitesini kurdum.

Grafi2000.com karikatürün animasyona
dönüfltü¤ü bir siteydi ve ilk kuruldu¤un-
da büyük ses getirmiflti. Bir baflka deyiflle
futbol sadece futbol de¤ildir anlay›fl›na
benzer flekilde “karikatür sadece karika-
tür de¤ildir” dediniz sanki ve çizerli¤i
farkl› bir sektöre tafl›d›n›z… Bu k›v›lc›m
nas›l çakt›?
Hakl›s›n›z. Beni art›k inovasyon (de¤er katan
yenilik) toplant›lar›na konuflmac› olarak ça-
¤›rmaya bafllad›lar. Yapt›klar›m›n, çizerli¤in
inovasyonu olarak görüyorlar. Asl›nda çok
uzun y›llard›r bende var olan bir düflünme bi-
çimi bu. Yazar grubumuzla seneler önce te-
levizyon kanallar›n› dolafl›p sit-com yapal›m
demifltik. Kimseye anlatamad›k bunu, sonra-
dan ne oldu¤u anlafl›ld›. Grafi2000.com’daki
animasyonlar› televizyonlara götürdü¤ümde
“Bu internette tutar ama televizyonda tut-
maz” dediler. Ben de kendim yap›mc› oldum
ve program yapt›m. Cem Y›lmaz’dan Ata
Demirer’e kadar pek çok ünlüyü a¤›rlad›k
programda ve çok tuttu. Hatta bir nesil bi-
zimle büyümüfl. fiimdi de “Koca Kafalar”la
büyüyenler var. Sadece karikatür çizmek iste-
medim ben. Ötesini göstermek ve daha ileri-
ye gitmek istedim. 
Söyledi¤im gibi birdenbire olan bir düflünce

biçimi de¤il bu benim için. Hep böyleydim,
hep ilerden giderdim. Ne yaz›k ki de anlatt›k-
lar›m ilkinde bir türlü anlafl›lamazd›.

Kale Kilit’in maskotu Kalemino’nun Hür-
riyet gazetesinde yay›nlanan karikatür-
leri de sizin imzan›z› tafl›yor. Kalemi-
no’nun yan›nda bir de Fiko karakteri var.
Bu iki karakterin öykülerini biraz anlata-
bilir misiniz?
Kalemino benden önce oluflturulmufl bir
maskot. Kilit ve barelden olufluyor. Ben onu
güvenilir bir karakter olarak görüyorum. Halk
Kalemino’ya güvenir. Fiko ise karikatürde bir
karfl›tl›¤a ihtiyaç duydu¤umuz için ortaya ç›k-
t›. Basit alg›lanmas› aç›s›ndan Fiko’da güven-
sizli¤in simgesi diyebilirim. Fiko sürekli çaba-
l›yor ama Kalemino karfl›s›nda baflar›s›z olu-
yor. Buna ra¤men Fiko’nun naif bir taraf› da
var. Kalemino’yu asla yenemeyecek olsa ve
kötüyü temsil etse de örne¤in Fiko asla in-
sanlara fliddet uygulayacak kadar çok kötü
bir karakter olmayacak. 

Kalemino karikatürde nas›l hayat bulu-
yor? Esprileri tek bafl›n›za m› buluyor-
sunuz?
Grafi2000’de her iflte ekip olarak çal›fl›yoruz.
Kalemino’yu beyin f›rt›nas› ile karikatür dün-
yas›na soktuk. Esprilerin bulunmas› da bir
ekip ifli. Çizgi film yapan arkadafllar›m›z vek-
törel olarak da Kalemino’yu çal›flmaya baflla-
d›. Bu sayede ileride bir animasyonu yap›ld›-
¤›nda kolay yol al›nabilecek.

Kalemino karikatürlerinizle ilgili nas›l
tepkiler ald›n›z?Siz Kalemino’yu nas›l de-
¤erlendiriyorsunuz?
Karikatürlerin özellikle grafik olarak baflar›l›
bulundu¤una dair çok iyi tepkiler al›yorum.
Benim içinse, Kalemino hayat verdi¤im bir
karakter ve bu karaktere çok ›s›nd›m. Sonuç-
ta elini kolunu ben oynat›yorum. Art›k benim
bir çocu¤um haline geldi. Çal›flmalar› de¤er-
lendirmem gerekirse; ilk aflamalarda karika-
türdeki tipler tan›nana kadar belli konular›
tekrar edece¤imizi söyleyebilirim. Herkes ta-
raf›ndan bilinir hale geldikten sonra yani in-
sanlar “Bu Kalemino, bu da Fiko” dediklerin-
de, bir baflka deyiflle de bu iki karekter ne ya-
parlarsa yaps›nlar ya da nerede olurlarsa ol-
sunlar insanlar›n al›g›s› de¤iflmedi¤inde de¤i-
flik aç›l›mlara da gidece¤iz. Zaman geçtikçe
Kalemino karikatürleri daha zevkli olacak.

Bu projede yer almak size ne hissettiriyor?
Ben böyle projelerde çal›flmay› seviyorum. Bir
maskotun, karakteri ve hikâyesi olursa marka-
ya olumlu katk›lar›n›n olaca¤›n› y›llar önce ö¤-
renen ve bunu Türkiye’de uygulamak için mü-
cadele veren bir insan›m. 
Kalemino’ya hayat verme ve ona hikâye yaz-
ma flans› bana verildi¤i için de aç›kças› teflek-
kür ediyorum. Kalemino bir kurum maskotu.
Gazetede günlük ç›kan ve çabuk tüketilen bir
ürün oldu¤u için as›l amac›m›z Kale Kilit alg›-
s›n› güçlendirmek ve marka ile okur aras›nda-
ki duygusal ba¤a katk›da bulunmak. Bunu da
baflarmaya bafllad›¤›m›za inan›yorum.
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ektöründe Türkiye’de her zaman zirvede
olman›n gururunu yaflayan, dünya kilit

piyasas›nda ise entegre tesis olarak en büyük
üç firmadan biri olan Kale Kilit, yar›m asr›
aflan geçmiflinden gelen birikimi ve yenilikçi
anlay›fl›n› bir arada sunan maskotu Kalemino
ile geçti¤imiz y›l müflterilerinin karfl›s›na ç›kt›.
Yenilikçi, müflterisinin yan›nda, üretken, kali-

tesinden taviz vermeyen, müflteri memnuni-
yetini ön planda tutan Kale Kilit’in bu sevim-
li maskotu ile Kale Kilit markas›n›n gülen yü-
zü ve dinamik ruhu simgeleniyor.

Kalemino, güven demek
Kalemino güler yüzlü, nefleli ve dost canl›s›.
Sevimli bak›fllar›, yard›ma koflmaya her za-
man haz›r oldu¤unu gösteriyor. Yarat›c›l›¤›
ve zekâs› ile alan›nda popüler olan heyecanl›
karakter Kalemino, içinde bulundu¤u koflul-
lar› an›nda tahlil ediyor; problemler karfl›s›n-
da asla y›lm›yor ve pani¤e kap›lm›yor. H›zl› ve
pratik çözümler üreterek Kale Kilit kullan›c›-
lar›n›n kendilerini güvende hissetmelerini
sa¤l›yor.

Tüketiciler çok sevdi
Kalemino tüketicinin karfl›s›na televizyon rek-
lamlar›ndan broflürlere, ilanlardan Kale Kilit
sat›fl noktalar›na kadar pek çok alanda ç›k›-
yor. Bu baflar›l› iletiflim çal›flmalar›n›n yan› s›-
ra kumbara, anahtarl›k gibi çeflitli promos-
yon malzemeleriyle de günlük yaflam›n için-
de kendine yer buluyor. Tüketiciyle bulufltu-
¤u ilk günden beri sevilen bir karakter olan
Kalemino’nun en büyük hayranlar›ndan biri
de flüphesiz çocuklar. Hürriyet gazetesindeki
karikatürleri de büyük ilgi toplayan Kalemi-
no, gittikçe daha çok kifli taraf›ndan tan›n›-
yor. Kalemino da temsil etti¤i Kale Kilit mar-
kas›na yak›fl›r flekilde her zaman daha iyisini
hedefliyor.

Hürriyet gazetesinde okuyucular›yla bulu-
flan Kalemino, kurumsal karikatür olarak
büyük bir baflar›ya imza att›. Bilinirli¤i
yüksek Kale Kilit markas›yla tüketici ara-
s›nda duygusal bir ba¤ oluflturmak ama-
c›yla hayata geçirilen proje, bafllang›c›n›n
üzerinden çok geçmemesine ra¤men bü-
yük bir be¤eni toplad›. Art›k tüketiciler
Kalemino’yla günlük hayatlar›nda daha
s›k karfl›lafl›yor, bu sevimli ve güven veren
karakterin hikâyesini büyük bir keyifle iz-
liyorlar. K›sa sürede tüketicinin be¤enisini
kazanan ve her yeni hikâyesi merakla
beklenen karikatürdeki bu iki karekter
birden çok kavram› temsil ediyor.

Koruyucu kahraman Kalemino
Koruyucu kahraman›m›z Kalemino’nun en
temel karakter özelli¤i, güven vermesi. Zeki,
donan›ml› ve yarat›c› olan Kalemino, güve-

nin koruyucusu olarak mekânlar› “Fiko” ka-
rakterinden koruyor. Görevi yerine getirir-
ken de Kale Kilit’in sundu¤u tüm yenilikler-
den yararlan›yor ve bu sayede mekânlar› sa-
vunurken her zaman baflar›l› oluyor.

“Fiko” Kalemino karfl›s›nda 
baflar›s›z olmaya mahkûm 
Kalemino karikatüründe kahraman›m›z
Kalemino’nun tam tersine, güvenli¤i teh-
dit eden bir karakter de var. ‹smi Fiko olan
bu karakter, kurnazl›klar›, yeni fikirleri ile
Kalemino’nun korudu¤u mekânlara gir-
meye çal›flsa ve bunun için gerekti¤inde
k›l›k de¤ifltirse de Kalemino karfl›s›nda her
zaman baflar›s›z oluyor.

Yaflam alanlar›m›z› koruyor 
Karikatürde Kalemino, Fiko’ya karfl›
ev, iflyeri ve okul gibi kendimizi güven-

de hissetmek istedi¤imiz yaflam alanlar›-
n› koruyor. 
Kale Kilit’in 55 y›ll›k tecrübesiyle gelifltir-
di¤i yenilikçi ürünler, t›pk› bu karikatür-
lerde anlat›ld›¤› gibi gerçek hayatta da
h›rs›zlara geçit vermiyor. 
Be¤eniyle takip edilen Kalemino karika-
tür projesi, tüketiciyle Kale Kilit aras›nda
sadece duygusal ba¤ kurmakla kalm›-
yor, ona Kale Kilit’in yaflam›na katt›¤›
üstün güvenlik anlay›fl›n› da hat›rlat›yor.

Baflar›l› bir kurumsal karikatür projesi

Güvenli¤in güler yüzlü kahraman›:

S
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Güven: Güven kavram› pek çok anlam› içeriyor.
Mesela ma¤azadan ald›¤›n›z bir ürünün ne kadar
güvenli oldu¤unu düflünmek, uyurken ya da so-
kakta yürürken güvende olmak gibi… Kendimi
en çok evimde güvende hissediyorum ama.  
Kale Kilit: Evde uyurken ya da d›flar› ç›karken
hep birilerinin eve girebilece¤i korkusunu tafl›yo-
ruz. Bu nedenle evin kap›s›n›n çok emniyetli ol-
mas› gerekiyor. Sadece evde de¤il iflyerlerinde de
bu hissi sürekli yafl›yoruz. H›rs›zl›klara karfl› ne ka-
dar emniyet içerisinde oldu¤umuzu bilmiyoruz.

Kale kilit güven duygusunu veren önemli markalardan biri.
Bahattin Aslan / Esnaf

“Evin kap›s› 
emniyetli olmal›”

“Kendimi rahat hissetmem çok önemli”

“Kale Kilit güven veriyor”
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Güven: Güven duygusu en büyük ihtiyaçlar›-
m›zdan biri. Hem kendimizi hem de ailemizi
güvende tutmak isteriz. Ayr›ca insan›n dostlar›-
na güvenmesi ve kendisinin de onlara güven
vermesi büyük kazan›mlard›r. Ben de herkes gi-
bi gerek emniyet alan›nda gerekse insan iliflki-
lerinde güvene büyük önem veririm. 
Kale Kilit: Türkiye’nin en köklü markalar›ndan
biri. Y›llard›r güvenli¤e yönelik ürünler üretiyor.
Her geçen gün de ürünlerini gelifltirdi¤i yeni çö-
zümler sunuyor. Kale Kilit’e hem marka olarak
güveniyorum hem de ürünlerinin kullan›ld›¤›
alanlarda “bu kale kap›s› gibidir aç›lmaz” deyip
kendimi güvenli hissediyorum.

Reflat K›ran / Doktor

“Ailem bana ben de
onlara güvenirim”
Güven: Güven denildi¤inde akl›ma ailem ge-
liyor. Onlara da sorsan›z herhalde ak›llar›na
ilk ben gelirim. Mekân olarak ise e¤er gece
geç saatlerde d›flar›da de¤ilsem kendimi ge-
nelde pek çok yerde  güvende hissederim.  
Kale Kilit: Evimde tek bafl›nayken kendimi
son derece güvende hissediyorum. Ama yine
de evde tek kald›¤›mda kap›y› mutlaka kilitli-
yorum. Kap›y› kilitlemek bana son derece gü-
ven veriyor. Bana bu güveni sa¤layan Kale Ki-
lit’e de çok teflekkür ediyorum. Müflteri mem-
nuniyetine bu kadar önem vermeleri marka
de¤erlerine büyük katk› yap›yor.

Merve Akçan / Üniversite ö¤rencisi

Güven: Sokakta yürürken, evimizde televizyon izlerken, çocuk-
lar› okula gönderirken, k›sacas› hayat› yaflarken bu duyguya sa-
hip olmak için çal›fl›yoruz. Ne yaz›k ki her geçen gün daha çok
zorlan›yoruz. Kendimizi güvende hissetmek art›k eskiye k›yasla
daha zor. San›r›m bu duyguyu insana karfl›l›ks›z yaflatan kifliler
aile bireyleri; ve kendimi en güvende hissetti¤im yer de evim.
Kale Kilit: Çok köklü ve büyük bir marka. Ürünlerinin kaliteli
oldu¤unu ve kilit alan›nda güvenli¤imize en üst düzeyde fayda
sa¤lad›¤›n› biliyorum. Genelde bizim ülkemizde yerli markalar›n
karfl›s›nda büyük yabanc› rakipler olur. Aç›kças› Kale Kilit’e ra-
kip olan marka ad› bile gelmedi akl›ma.

Füsun Güvenç / Emekli

Güven ve Kale Kilit’i yorumladı
‹stiklal Caddesi, Kale Center ve Kad›köy… Bu üç durakta tesadüfen yolumuzun kesiflti¤i
kiflilere güven dedi¤imizde ak›llar›na ilk gelenleri bizimle paylaflmalar›n› istedik. Ard›ndan
Kale Kilit’le güven kavram›n› bir araya getirip getiremediklerini sorduk. ‹flte yorumlar…..

“Güvenilir dostlara 
sahip olmak çok
önemli”
Güven: Huzurlu bir hayat sürebilmemizin bir
numaral› kural› kendimizi güvende hissetme-
miz. Bunun için de kendi güvenli¤imizi ema-
net edebilece¤imiz, "güvenilir" dostlar›m›z›n
olmas› çok önemli. En güvendi¤im insanlar-
dan biri eflimdir.
Kale Kilit: Nas›l ki baz› markalar ürettikleri
ürünlerle an›l›rlar, kap› ya da kilit deyince bir-
ço¤umuz gibi benim akl›ma da y›llardan beri
"Kale" geliyor. Hatta siz sorunca fark ettim ki
bu konuda bildi¤im baflka bir marka yok.

Sevil Ürel Özkan / Grafiker

‹çimizden 
sesler

Güven: Birinin bir baflkas›n› korumas› ve kendi-
mi rahat hissetmem “güven” denildi¤inde ilk
akl›ma gelenler. Kendimi en çok anne ve baba-
m›n yan›nda güvende hissediyorum.
Kale Kilit: Kaliteli ürünler üretti¤ini biliyorum.
Ürünlerde herhangi bir sorun oldu¤unda sat›c›
firma hemen geri alabiliyor. Her türlü bak›m› ya-
p›yorlar. Bu da müflteri memnuniyetini de bera-
berinde getiriyor ve markaya güven duyulmas›n›
sa¤l›yor. Sat›n alma karar›n› verirken dikkat etti-
¤im özelliklerden biri de budur zaten.

Ali Süter / Üniversite ö¤rencisi

Güven: Benim için güven demek annem demek... Hayatta en çok gü-
vendi¤im ve yan›nda kendimi sonsuz güvende hissetti¤im kifli annem.
Bu duyguyu tatmak günümüzde maalesef çok zor. Di¤er taraftan insa-
n›n kendini evinde ve iflyerinde güvende hissetmesi de çok önemli. Her
geçen gün daha zor koflullarda yaflad›¤›m›z bir gerçek.
Kale Kilit: Büyük ve köklü bir kurulufl. Bu nedenle ürünlerini güven-
le kullan›yorum. Ayr›ca kilitlerinin baflkalar› taraf›ndan aç›lmad›¤›n›
da biliyorum. Kap›da Kale Kilit’in ürünü varsa içim rahat oluyor. 

R›ht›m Mehmet Ege / Reklamc›

“Güven 
duygusunu

tatmak 
çok zor”

“Türkiye’nin en köklü markalar›ndan biri”
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man›n birleflmesinden oluflan Meridyen
isimli bir firmam›z ve Viyole markal› mutfak-
kiler sistemleri üretimini gerçeklefltirdi¤imiz
Kent D›fl Ticaret Firmam›z da di¤er faaliyet
alanlar›m›zd›r.

Kale Kilit ürünlerinin sat›fl›n› nas›l ger-
çeklefltiriyorsunuz?
Kale Kilit’ten sat›n ald›¤›m›z ürünleri top-
tanc›lara iletiyoruz. Onlar da nalbur ve
anahtarc›lara sat›yorlar. H›rdavat piyasas›n-
da hem anahtarc›lara hem de nalburlara
mal satanlar ayr› firmalard›r. Örne¤in ‹zmir
ve Ankara’da anahtarc›lara sat›fl yapan top-
tanc›lar oluflmufltur. Kale Kilit’i rakiplerin-
den ay›ran önemli özelliklerinden biri bayi
a¤›n› bafltan iyi kurmas› ve dengede tutma-
s›d›r. 

Sektörü ve ifl yap›fl biçiminizi birlikte de-
¤erlendirecek olursan›z, yapt›¤›n›z iflin
öne ç›kan özelliklerini nas›l s›ralars›n›z?
Riskli bir ifl yap›yoruz. Bizim piyasam›zda k›-
sa sürüde yeni bir firma kurulmas› pek
mümkün de¤ildir. Anadolu’daki müflterileri-
mizle iliflkimiz 30 y›la dayan›r. Hepsini, aile-
leriyle birlikte tan›r›z. Tamamen güven üze-
rine kurulu bir iliflkimiz var; müflterilerimize
güveniriz, onlar da bize güvenirler. Bu gü-
vende flimdiye kadar her zaman hakl› ç›kt›k.
Asl›nda bu Sad›k Özgür’ün bizlere verdi¤i
bir de¤er. Mesela ben askerden geldi¤imde
hiçbir fleyim yoktu. Sad›k Bey’e gittim ve
“Ben askerden geldim, bana yard›mc› olur
musunuz?”dedim. O zaman bana gayet iyi
bir kredi verdi ve sonras›nda birlikte büyü-
dük. Burada  eklemek istedi¤im bir fley da-
ha var. Bizim iflimizde en önemli fley vade-
dir. Uzun vadede blok sat›fl yapar›z. Türki-
ye’de mal›n stok edilmesi ve da¤›t›lmas› için
belli süreler laz›m. Baz› ekonomistlere tuhaf
gelebilir ama bence kendinizi çevirebiliyor-
san›z böylesi daha iyidir. Uzun vadede kâr
edilir. Sermayeniz yeterliyse, banka ile bunu
baflarabiliyorsan›z, fiyat› ve marj› kurtar›yor-
san›z do¤ru bir sistem. Bu yöntem iflin az ol-
du¤u dönemlerde ifli hareketlendirmek için
de kullan›l›r. Biz 35 y›ld›r böyle yürüyoruz.
Vade dört ay ise biz yedi ay vade yaparak

sat›yorduk. Elbette kâra dikkat ettik.

Son tüketici genelde kilit markas›n› se-
çemiyor. Bu konuda neler söylemek is-
tersiniz?
Ülkemizde inflaat s›ras›nda hangi kilit tak›l›-
yorsa o kilit kabul görüyor. Ancak ilerde da-
ha modern sistemlere geçilmek istenirse,
tüketici sat›n alma karar›n› kendisi verebili-
yor. Bununla birlikte tüketiciler Kele Kilit
markas›n› tan›r ve güvenirler. Türkiye’de sü-
rekli ilkleri gerçeklefltirmesi bu alg›da büyük
rol oynuyor. Bir de flu tespitte bulunabilirim:
Bizde genelde kilit de¤il barel de¤ifltirilir.
Barel sat›fl› o kadar fazla ki bu kadar barel
nereye gidiyor diye düflünmüyor de¤ilim.

Uzun y›llardr Kale Kilit’le birlikte çal›fl›-
yorsunuz. Kale Kilit’e dair okuyucular›-
m›z›n ilgisini çekecek bir an› anlatman›z
mümkün mü?
Y›llar önce Sad›k Bey, belirli bir ciroya ulaflan
bayilerine araba hediye etme karar› alm›flt›.
Cironuza göre çekilifl için bilet hakk› kazan›-
yordunuz. ‹lk yap›ld›¤› sene 600’e yak›n bilet
da¤›t›lm›flt› ve ciromuz çok yüksek oldu¤u
için biletlerin yüzde 25’i bendeydi. Cenk Ko-

ray’›n sunuculu¤unu yapt›¤› çok güzel bir
gecede bir araya geldik ve çekilifl yap›ld›. Bi-
letlerin dörtte biri bende olmas›na ra¤men
10 çekiliflte de bir türlü ismimiz ç›kmazken
en düflük cirolu bayiye iki tane araba ç›kt›.
Bir sonraki sene sistemi de¤ifltirdiler. Çekilifl-
te ç›ksa bile her bayiye bir araba verecekleri-
ni söylediler. fians bu ya, bu sefer de bana 4-
5 tane araba ç›kt›. Fakat kural gere¤i bir ta-
nesini alabildim. Hâlâ gülerek anlat›r›m bu
hikâyeyi.

Metin Egeli ifl d›fl›nda neler yapar?
Spor yapmay› çok seviyorum. Futbol ve
basketbol oynam›flt›m. Hatta basketbolla
ba¤›m hâlâ devam ediyor. Mezunu oldu-
¤um Pertevniyal Lisesi’nin e¤itim vakf›n›n
yönetiminde görev al›yorum, ö¤rencilere
burs veriyoruz. Ayr›ca Pertevniyal Spor
Kulubü Baflkanl›¤›n› da yürütüyorum. ‹flimi-
zi yaparken topluma faydal› olmaya da
önem veririm. Mesela Meridyen firmas›n›
kurarken, bu firma ö¤rencilere burs verme-
li demifltim. Hatta bunu flart koflmufltum
ortakl›¤a girerken. Bugün 20 tane çocu¤u-
muza burs veriyoruz. Bu görevlerimin d›fl›n-
da 10’a yak›n sosyal derne¤e üyeyim.
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etin Bey, Ufukel’in kurulufl öyküsünü bizimle paylafl›r
m›s›n›z?

1975 y›l›nda ‹stanbul Tahtakale’de ilk dükkân›m›z› açt›k. O zaman-
lar ‹stanbul’un bütün h›rdavatç›lar› oradayd›. Daha sonra Tahtaka-
le’nin d›fl›na ç›k›p toptanc›l›k iflleri yürütmeye bafllad›m. Bunu o dö-
nemde yapan ilk kifli bendim. Ürünleri Tahtakale’den Anadolu’ya
aktarmak için ambara göndermek masrafl› oluyordu. Bunu düflü-
nerek Tahtakale’nin d›fl›na ç›kma karar› ald›m. Önce Aksaray’a da-
ha sonra Topkap›’ya, son olarak da flu anda bulundu¤umuz yere,
Zeytinburnu’ndaki Demirciler Sitesi’ne geldik. Bizim Ufukel olarak
farkl› oldu¤umuz yönler var. Ben ve a¤abeyim Türkiye’de belki de
h›rdavat piyasas›nda daha önce hiç çal›flmadan dükkân açan ilk ki-
flileriz. Bizim sektörümüzde genelde ifller babadan o¤ula devredilir.
Bizde öyle olmad›.

fiirketiniz flu anda hangi alanlarda faaliyet gösteriyor? 
Ana flirketimiz olan Ufukel Limited fiirketi, Kale Kilit Bayi olarak,
Kale ürünlerinin sat›fl›n› gerçeklefltirmektedir. ‹zmir’de Ege Kap›
Pencere Sistemleri firmam›z da, Kale Kap› Pencere Sistemleri ve
Kale Kilit Bayi olarak hizmet vermektedir. Bunun d›fl›nda üç fir-

Kale Kilit’in en eski bayilerinden olan
Ufukel Limited fiirketi’nin sahiplerinden
Metin Egeli ile flirketin ‹stanbul
Zeytinburnu’ndaki merkezinde bir araya
geldik. Ufukel’in Demirciler Sitesi’ndeki
ofisinde yapt›¤›m›z söylefli, Kale Kilit’i
farkl› bir pencereden, bayi cephesinden
görmemizi sa¤lad›.

SOLDAN SA⁄A: Metin Egeli, babas› Hasan Egeli ve a¤abeyi Mümin Egeli.

Kale Kilit’le
birlikte
yürüyor

M

Ufukel 30 y›l› aflk›n süredir

“H›rdavat piyasas›nda iliflkiler güven üzerine yürür, müflterilerimize güveniriz,
onlar da bize güvenir. Asl›nda bu bize Sad›k Özgür’ün verdi¤i bir de¤erdir.”



ale Kilit D›fl Ticaret taraf›ndan gelifltirilen X3 Uzaktan Kumanda Sis-
temi, X5 Geçifl Kontrol Sistemi ve X10 Ak›ll› Kilit Sistemi’nden olu-

flan X Elektronik Güvenlik Serisi, Kale teknolojisi ile güvenlik ve konforu bir
arada sunuyor. Üstelik bu seri ile cepte çok say›da anahtar tafl›ma devri de
geride kal›yor.

Hayata dair pratik çözümler
Üstün teknoloji ile üretilen X3 Uzaktan Kumanda Sistemi, kullan›c›s›na bi-
nan›n d›fl kap›s›n›, garaj kap›s›n›, bariyerini ve hatta ayd›nlatma sistemle-
rini tek bir kumanda ile açma imkân› veriyor. Sistem, kullan›m yerine
ve ihtiyaca ba¤l› olarak kumanda tan›tma kapasitesi 500 adede ka-
dar tan›yacak flekilde özel olarak üretiliyor.
Kale Kilit D›fl Ticaret’in X Elektronik Güvenlik Serisi’ndeki ikinci ürü-
nü X5 Geçifl Kontrol Sistemi ise 3 bin kart kullan›m kapasitesi ile sü-
rekli geçiflin istenmedi¤i binalar›n girifllerinde anahtar kullanmadan
kartla geçifl imkân› sa¤l›yor. 
Serinin son parças› olan X10 Ak›ll› Kilit Sistemi de iflyerinizin, evinizin

veya yazl›¤›n›z›n kap›s›n› anahtar kullanma-
dan tek bir kumandayla açma imkân›

sunarak, dört adet Alkalin AA ölçü-
lerindeki pille yaklafl›k 5 bin aç-

ma-kapama ifllemi gerçek-
lefltiriyor. Standart olarak

haf›zas›na 10 kumanda
atanabiliyor.
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ale Çelik Eflya, donan›ml› teknik kadrosu
ve geleneksel Kale kalitesi ile projeden

üretime, kusursuz kalite anlay›fl›ndan sat›fl son-
ras› garanti kapsam›na kadar uzanan bir çal›fl-
may›, uluslararas› standartlarda gerçeklefltiriyor.
Kale Çelik Kap›lar›, üretimden montaja entegre
bir sistem olarak üretilirken kanattan çerçeveye,
kilitten duvara tüm elemanlar›n fonksiyonel
ba¤lant›s›, dekoratif uyumla bir “sistem” olarak
tasar›mlan›yor.
Geliflmifl bilgisayar teknolojisi ve kaliteli el iflçili-
¤inin yaratt›¤› genifl seçenekli özenli üretim, Ka-
le Çelik Kap›lara gösterilen büyük ilginin kayna-
¤›n› oluflturuyor. Üretimi her ihtiyaca cevap ve-
rebilen genifl üretim hatt›nda, seri üretim ve

özel talepleri karfl›layabilme esnekli¤i olan Kale
Çelik Kap›lar, böylelikle “güç be¤enen müflteri-
lerin” de tercihi oluyor.
Kale Çelik Eflya, en iyi malzemeyi ileri teknoloji,
yeterli bilgi birikimi ve deneyimiyle birlikte kul-
lanarak, y›ll›k 50 bin adet kap› üretim kapasite-
siyle, toplam toplam 20 bin m2 alanda üretim
yap›yor. Kale Çelik Kap›, Türkiye’de TSE Kalite
Belgesi alm›fl ilk çelik kap› markas›. KQ-TSE-EN
ISO 9001 Kalite Belgesi, Almanya Deutsch WK-
4, Hollanda SKG Sa¤laml›k ve Kalite Belgesi’ne
de sahip olan Kale Çelik Kap›lar, Avrupa’n›n li-
der firmas› olan Chiltern International Fire’›n
uygulad›¤›, Chiltern Yang›na Dayan›kl›l›k Tes-
ti’ni baflar›yla geçti.

Kapının Kalesi
Kale Çelik Kapı
Güven, kalite ve garantiden taviz vermeyen üretim anlay›fl›
ve teknolojinin son geliflmeleri kullan›larak üretilen Kale
Çelik Kap›, sektöründe ilk akla gelen jenerik marka olman›n
hakl› gururunu tafl›yor.

K

Hayatı kolaylaștıran teknoloji

X serisinde 
bulufltu
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ale Kap› Pencere Sistemleri, ›s› yal›t›m›
ve pencere sistemlerinde uzun ömür

sa¤layan iki yeni ürünü olan  “Kale Devril-
meli Sürme Sistemi”ni geçti¤imiz Mart ay›n-
da Tüyap’ta düzenlenen 9. Uluslararas› Pen-
cere Fuar›’nda ilk kez tüketiciyle buluflturdu.
55 y›ll›k Kale markas› güvencesi ve üstün
teknolojiyle üretilen, Almanya Rosenheim
Enstitüsü’nden ald›¤› sertifika ile kalitesi tes-
cillenen Kale Kap› Pencere Sistemleri gelifltir-
di¤i bu yeni ürünle sektöründe bir dünya
markas› olma yolunda önemli bir ad›m daha
atm›fl oldu.

Is› yal›t›m› ve güvenlik
Yeni ürünlerden ilki olan “Kale Devrilmeli
Sürme Sistemi”, genifl aç›l›m yüzeyi ve aç›l›m

esnas›nda yer kaplamama avantaj› ile kulla-
n›m kolayl›¤› getirirken, pencere çevresinde-
ki kilit sistemi ile ›s› yal›t›m›n› ve güvenli¤i en
üst seviyede sa¤l›yor. 
Çift aç›l›ml› pencerelerdeki üstten havalan-
d›rma olana¤›n› da bar›nd›ran bu sistemde,
yaylanma özelli¤i sayesinde pencere aç›ld›k-
tan sonra kol konumu kendili¤inden orta
pozisyona geliyor. Ayr›ca, üründe bulunan
mantar bafll› pim, h›rs›zl›¤a karfl› ek bir em-
niyet sunuyor.
Kale Kap› Pencere Sistemleri’nin bir di¤er
yeni ürünü olan “Ek Makas Sistemi” ise çift
aç›l›m pencere sistemlerindeki a¤›rl›k yükü-
nü eflit olarak paylaflt›r›yor. Bu sayede 1000
mm’den daha genifl pencerelerde a¤›rl›¤›
paylaflt›rarak sistemin ömrünü uzat›yor. 
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Pencere sistemlerinde 
büyük yenilik
Kale Kap› Pencere Sistemleri, 13–16 Mart 2008 tarihleri
aras›nda Tüyap’ta düzenlenen 9. Uluslararas› Pencere 
Fuar›’nda  “Kale Devrilmeli Sürme Sistemi” ad›n› verdi¤i yeni
ürününü tan›tt›.

ale Kilit,  daha önce Türkiye ve dünya pa-
zar›na sundu¤u Champion Merkezi Çelik

Kap› Kilidi’nin tasar›m›na ve güvenli¤ine farkl› bir
bak›fl aç›s› getirerek gelifltirdi¤i yeni versiyonunu
piyasaya sundu. Bir ana kilitle iki emniyet kilidin-
den oluflan 76T Champion Merkezi Çelik Kap›
Kilidi, anahtar›n bir kere çevrilmesi durumunda
hem ana kilidi hem de emniyet kilitlerini tek se-
ferde kilitleyerek tam kilitleme sa¤l›yor.

Tek turda tam kilitleme ile pazarda tek olan
276 T Champion Merkezi Çelik Kap› Kilidi’nin
yenilenen tasar›m›nda, ana kilidindeki çelik kan-
calar›n ortas›na çelik milden sürgü ilave edilerek
güvenlik seviyesi art›r›ld›. Galvaniz kapl› gövdesi
sayesinde darbe ve paslanmaya karfl› meydan

okuyan 276 T, kilit dilinin dairesel tasar›m› saye-
sinde sa¤ ve sol kap›larda mandal yönünü de¤ifl-
tirme imkân›yla montaj kolayl›¤› sa¤l›yor. Kap›
üzerinde görünen ayna, karfl›l›k, sürgü milleri ve
kanca k›s›mlar›n›n krom kaplamas› korozyon di-
rencini art›rd›¤› gibi mekânlara fl›kl›k da kat›yor.

Kale Kilit, evrensel
kalite anlay›fl›yla üretip

Türkiye ve dünya
pazar›na sundu¤u, tek

turda tam kilitleme
sa¤layan 276T ürün

kodlu “Champion
Merkezi Çelik Kap›

Kilidi”nin tasar›m›n›
yeniledi. 

K

K

ale Kilit 28 Ocak’ta Do¤u ve Güneydo¤u
Anadolu ile ‹ç Anadolu Bölgesi’ndeki

anahtarc› ve çilingirleri; 4 fiubat’ta ise Marma-
ra, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgesindeki
anahtarc›lar ile çilingirleri gezi ve e¤lenceyi bir
arada sunan organizasyonda a¤›rlad›. Kilit ve
barel üretiminin bir arada yap›ld›¤› dünyan›n
en büyük üç entegre tesisinden biri olan Kale
Kilit Fabrikas›’n› kat›l›mc›larla birlikte gezen Ka-
le Kilit yöneticileri, yeni ürünleri de tan›tt›lar.
Organizasyonda kilit üretimini yak›ndan izle-

yen anahtarc›lar, müflterilerine satacaklar› yeni
kilitlerin özelliklerini ve ayr›cal›klar›n› yak›ndan
inceleme ve bilgi alma f›rsat› buldular. 

Birlikte daha iyiye
Fabrika gezisinin ard›ndan, Bo¤az’da yap›lan
tekne turu s›ras›nda ‹stanbul’un güzelli¤i kar-
fl›s›nda büyülenen anahtarc›lar, teknede
yenen ö¤le yeme¤inin ard›ndan toplant›ya ka-
t›lmak üzere Point Otel’e gittiler.Gazoca¤›
bafll›¤› ve karyola demiri üretiminden bafllaya-

rak holdingleflmeye uzanan baflar› öyküsünün
de anlat›ld›¤› toplant›da anahtarc›lar, Kale Ki-
lit’in bir parças› olman›n ve baflar›s›na katk›da
bulunman›n onurunu paylaflt›lar. Gerçekleflti-
rilen organizasyonla kurumu ve meslektafllar›-
n› daha yak›ndan tan›ma, bilgi sahibi olma f›r-
sat› bulan anahtarc›lar, akflam verilen gala ye-
me¤inde müzik eflli¤inde hoflça vakit geçirdi-
ler. Geceyi otelde geçiren misafirler, bir daha-
ki organizasyonda buluflmak üzere otelden
ayr›ld›lar.

¤lencenin, keyfin ve al›flveriflin kalesi
olan Kale Center Al›flverifl Merkezi, dü-

zenledi¤i imza günleri ile misafirlerine ayr›ca-
l›k yaflat›rken, sosyal sorumluluk bilincini de
farkl› projelerle hayata geçiriyor. Geçti¤imiz
ay gerçekleflen çeflitli aktiviteler de Kale Cen-
ter AVM’nin bu kapsamdaki önemli çal›flma-
lar› aras›nda yerini ald›. Bunlardan ilki Yeflim
Salk›m’›n da deste¤iyle bafllat›lan “yard›m ha-
vuzu” projesiydi. Yard›msever vatandafllar,

evlerindeki oyuncak ve kitaplar› bu havuza
ba¤›fllayarak ihtiyaç sahibi çocuklara mutluluk
verdiler. Anjelika Akbar, Arzu Yanarda¤ ve
Umut Akyürek havuza oyuncak ve kitap
ba¤›fllayan ilk isimler olurken, flimdiye kadar
toplanan bütün yard›mlar çocuklar›n evlerine
ulaflt›r›ld›. Düzenlenen bas›n toplant›s›nda
konuflan Kale Center AVM yetkilileri, devam
eden bu projede toplanan yard›mlar› Anado-
lu’ya da ulaflt›rmak istediklerini belirttiler.

Renkli ‹mza günleri 
Kale Center’da gerçekleflen bir di¤er sosyal
sorumluluk projesinde ise müzik dünyas›n›n
popüler isimleri aras›nda yer alan Öykü-
Berk ikilisi engelli çocuklar yarar›na düzen-
lenen imza gününe kat›ld›. fiark›c› Hakan
Altun son albümü için bir imza günü dü-
zenlerken Nihat Hatipo¤lu da yine Kale
Center’da düzenlenen imza gününde oku-
yucular›yla bulufltu.

Kale Kilit anahtarcılarla buluștu

Kale Center’da dolu dizgin projeler

K

E Yeni tasar›ml› çift emniyetli Champion Kilit
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evkle yapt›¤›n›z aktiviteleri bir düflünün.
Yo¤un bir ifl gününün ard›ndan evde bir

fincan kahve içmek,  tatile ç›kmak, uzun yol-
lar› afl›p sevdiklerinize kavuflmak… Akl›n›za
ne gelirse gelsin, sonu mutlu biten bütün hi-
kâyelerde oldu¤u gibi yamaç paraflütünde de
keyifli anlara ulaflmak için sab›rl› olmak ve ça-
l›flmak gerekiyor. 

Pilotla birlikte güvendesiniz
Yamaç paraflütüne bafllad›¤›n›zda yan›n›zda
tecrübesine güvenece¤iniz bir e¤itmenin ol-
mas› ilk ad›m› atman›z için yeterli olabilir.
“Tandem” ad› verilen bu uçuflta bir pilot bir
baflka kifliyle birlikte yamaç paraflütü kullana-
biliyor. Bu sayede daha önce e¤itim almam›fl
olsan›z bile pilotla birlikte yamaç paraflütü-
nün keyfine varabiliyorsunuz. E¤imli ve yük-
sek bir tepeye aç›k olarak serilen paraflütü-
nüz, koflmaya bafllaman›zla birlikte hava ile
doluyor ve sizinle birlikte havalan›yor. Sonra-
s›nda ise muhteflem do¤a manzaras›n›n ve
havada rüzgârla dans etmenin keyfini yafl›-
yorsunuz.

Ucuz ve hafif ekipman
Yamaç paraflütünüz gökyüzünde oldukça
büyük gözükse de asl›nda bir s›rt çantas›na
s›¤abilecek boyutta, oldukça ucuz bir spor
malzemesi. Yamaç paraflütüyle uçmak için
sahip olman›z gereken temel ekipman; kanat
(paraflüt), harnes (pilotla kanad› birbirine
ba¤layan ve pilotun içine oturdu¤u bölüm),
yedek paraflüt (acil durumlar için) ve kasktan
olufluyor. Bunun yan›nda ihtiyaç ve isteklere
göre; uçufl botu, uçufl tulumu, eldiven gibi
özel giysiler yükselifl ve çöküfl h›z›n›, uçufl

bölgesinin koordinatlar›n›, uçufl mesafesini,
h›z›, rüzgâr yönünü anlaman›z› sa¤layan ba-
sit aletler de var. Bu aletleri uzmanlaflt›kça
sahip olaca¤›n›z› söylemek mümkün. Yamaç
paraflütünde di¤er tüm do¤a sporlar›nda ol-
du¤u gibi güvenlik oldukça önemli. Bilinçsiz-
ce, e¤itim al›nmadan kullan›ld›¤›nda tehlike-
li olan bu spor, gerekli e¤itimin al›nmas› ve-
ya pilot eflli¤inde yap›lmas›, kurallarla uyul-
mas› ve do¤ru ekipmanlarla yap›ld›¤›nda bir
o kadar güvenli. 
Unutulmamas› gereken en önemli nokta, li-
mitlerin zorlanmamas› gerekti¤i.

Türkiye’de nerelerde 
yamaç paraflütü yap›l›r?
Fethiye-Ölüdeniz: Mu¤la ilinin Fethiye ilçe-
sindeki Babada¤, deniz k›y›s›nda yedi metre
içeride bulunuyor. Özellikle nisan ve ekim ay-
lar›nda yamaç paraflütü için oldukça ideal bir
adres olan bölgede üç pist var. 1700 metre-
lik güney pisti kalk›fl için son derece uygun.
1900 metrelik kuzey pisti kalk›fl alan›n›n ra-
hatl›¤›yla öne ç›karken kuzeydeki 1800 met-
relik ikinci pist biraz küçük ve diktir. 
Denizli-Pamukkale: Il›man iklimi nedeniyle
y›l›n her mevsimi uçufl yap›labilecek yerler-
den biri olan Pamukkale’de, uçufl yap›labilen
iki tepe var. E¤itim Tepesi ve Dinamit Depo-
su. Düzenli rüzgârlar sayesinde y›l boyunca
güvenli uçufl yap›labiliyor.
Ankara-Gölbafl›: Ankara’daki üniversite ha-
vac›l›k kulüplerinin yamaç paraflütü e¤itimi
verdikleri yerlerin bafl›nda gelen bölgede e¤i-
tim tepesi bulunuyor. 
Bolu-Abant: Bolu flehir merkezinin 34 kilo-
metre güneyinde bulunan Abant Da¤lar›’nda

yamaç paraflütü yapmak isteyenlerin onlarca
seçenekle karfl›laflmas› mümkün. Burada ge-
nellikle Örencik Yaylas› etraf›ndaki tepeler
kullan›l›yor.
E¤irdir: Süleyman Demirel Üniversitesi Ha-
vac›l›k Kulübü e¤itim uçufllar› Isparta’ya 60
kilometre uzakl›ktaki E¤irdir’deki tepelerde
yap›l›yor.
Kayseri: ‹l merkezine 15 dakika uzakl›ktaki
Ali Da¤›’nda Erciyes Üniversitesi Sivil Havac›-
l›k Meslek Yüksekokulu taraf›ndan uçufl e¤i-
timleri veriliyor.
Antalya-Aksu: Aksu ilçesindeki tepe, Akde-
niz Üniversitesi Havac›l›k Kulübü taraf›ndan
e¤itim amac›yla kullan›l›yor. Antalya-Alanya
yolunun Aksu sapa¤›ndan Perge’ye girme-
den 10-15 km gidildi¤inde 40-50 metrelik
e¤itim tepesine ulafl›l›yor. 

Ayaklar›n›z yerden kesildi¤inde yüre¤iniz bembeyaz 
bulutlara do¤ru kanat ç›rpmaya bafll›yor ve hayat› daha 
önce hiç bakmad›¤›n›z bir pencereden izliyorsunuz. Yamaç
paraflütü, insan›n uçma hevesini bir nebze olsun dindirdi¤i 
en güzel do¤a sporlar›ndan biri… 

Rüzgârla dans

Z
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ahar aylar›nda vücudun yenilenmesi
için okurlar›m›za neler önerirsiniz?

K›fl aylar›nda ba¤›fl›kl›k sisteminde düflme
oluyor. Ba¤›fl›kl›k sistemindeki düflüfl de me-
tabolizmada inifl ve ç›k›fllara neden olabiliyor.
Bu nedenle öncelikle ba¤›fl›kl›k sistemini ko-
ruyacak flekilde beslenmek laz›m. Özellikle
bol limonlu besin tüketmekte fayda var. Vi-
tamin deposu oldu¤u için salatay› ekstra yi-
yebilirsiniz. F›nd›k, ceviz ya da badem gibi
pratik besinler de yenilebilir. Bunlar Omega3
ihtiyac›n› karfl›layacak olan besinlerdir. Ancak
fazla tüketilmesinin kilo art›fl›na neden olaca-
¤›n› da belirtmeliyim. Bahar döneminde, aç-
l›¤› bast›rabilmesi aç›s›ndan protein de¤eri
yüksek olan besinleri almakta fayda var. Bun-
lar et, tavuk, bal›k, yumurta gibi besinlerdir.
Bu g›dalar ifltah› bast›r›r, vücuttaki ya¤ oran›-
n› düflürerek zay›flamay› sa¤lar.

Sa¤l›kl› beslenmek için nelere dikkat
etmeliyiz?
Öncelikle su… Günde 2,5 litre su tüketilme-
si laz›m. Afl›r› tuzlu yiyeceklerden kaç›n›lmal›.
Düzenli olarak 5-6 ö¤ün yemek metaboliz-

may› h›zland›r›r. Kan flekerini dengelemek
ad›na özellikle ara ö¤ünlerde karbonhidratl›
baz› yiyecekleri almak gerekiyor. Bu; kuru ka-
y›s›, incir, meyve ve simitle birlikte peynir ola-
bilir. Proteinlerin de kesinlikle ihmal edilme-
mesi laz›m. Haftan›n üç günü sebze, yine üç
günü bal›k tüketmek ve spor yapmak da ge-
rekiyor. Yemek saatleri de ayr› bir öneme sa-
hip. Unutulmamal›d›r ki, yemek saatlerindeki
düzensizlik metabolizman›n yavafllamas›na
neden olur. Son madde ise uyku… Uyku ko-
nusu genelde atlan›yor. Bir yetiflkinin sekiz
saat uyumas› gerekir. Ayr›ca uyku saatinin d›-
fl›nda, bizim gün ›fl›¤›na göre çal›flan bir fiz-
yolojik sitemimiz vard›r. Gece uyumay›p gün-
düz uyuyan insanlar›n metabolizmas›, gün-
düz uyumay›p gece uyuyan insanlar›n meta-
bolizmas›na göre daha yavafl çal›fl›r.               

Genellikle sa¤l›kl› beslenmeyle ilgili bil-
giler sadece bayanlar için veriliyormufl
gibi alg›lan›yor. Erkekler için bu konuda
neler söyleyebilirsiniz? 
Art›k insanlar sa¤l›kl› beslenmenin önemini,
kilonun nelere sebep oldu¤unu daha iyi an-
lam›fl durumdalar. Asl›nda kad›nlar daha çok
fizyolojik görüntü kayg›s›yla zay›flaflamak
istiyorlard›. Ama flimdi sa¤l›k ön plana ç›kt›¤›
için buna çok daha dikkat ediyorlar. Çünkü
obezitenin alt›nda, bir kalp rahats›zl›¤›, tansi-
yon, fleker hastal›¤› ve kanser gibi hastal›klar
yat›yor. Erkekler için daha büyük risk teflkil
ediyor. Çünkü 40 yafl›ndan sonra kalp krizi
riski bafll›yor. Bu direkt kiloya ba¤l› olarak

tansiyon, tansiyona ba¤l› olarak kan - koles-
terol düzeylerinin yükselmesine, karaci¤er
ya¤lanmas› gibi hastal›klara neden oluyor.  

Güvenli besin seçimi nas›l olmal›d›r?
Güvenli besin seçimi daha çok mevsimine
göre besinleri seçip onlar› tüketmekle olur.
Burada güven çok önemli, ürünlerin düzgün
üretilmifl olmas› çok önemli. Sürekli olarak
hormonlar çok veriliyor diyoruz. Ama gerçek
anlamda flu anda üretim konusunda çok
düzgün çal›flan yerler var. Biraz daha marka-
ya yönelik olarak hareket etmekte fayda ol-
du¤una inan›yorum. Kurutulmufl ve do¤al
bitkisel ürünler tercih edilmelidir. Mümkün
oldu¤unca imkânlar› do¤rultusunda her fleyi
mevsiminde tüketmek gerekir.

Çal›flanlar için nas›l bir yeme al›flkanl›¤›
öneriyorsunuz? 
‹lk olarak kahvalt› yapmalar› flart. En az›nda
iflyerinde kahvalt›da bir m›s›r gevre¤i ya da
tost yiyebilirler. Kesinlikle ö¤ün atlamamalar›
gerekiyor. Ö¤le yemeklerinde tavuk, çok
ya¤l› olamamak flart›yla baklagil gruplar›n-
dan besin tüketebilirler. Çal›flanlar d›flar›dan
yemek siparifl ederken daha çok ›zgara tarz›
yemekler siparifl edebilirler. Yan›nda bol sala-
ta bulundurmalar› gerekir. ‹çecek olarak
meyve suyu ya da çorba içebilirler. Bu flekilde
bir beslenme uygulan›rsa onlar için en güve-
nilir olan beslenme flekli de bu olur. Yemek-
leri güvendikleri yerlerden siparifl etmelerin-
de fayda var.

Diyetisyen Banu Kazanç’tan

Sağlıklı ve güvenli 
beslenmenin

altın kuralları

Sağlıklı ve güvenli 
beslenmenin

altın kuralları
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‹stanbul Barosu’nun, Befliktafl’taki Barbaros Bulvar›
ile E-5 Karayolu’nun kesiflti¤i noktada yer alacak
‹dare Binas›’n› Te¤et Mimarl›k Ofisi projelendiriyor.
‹stanbul’un önemli merkezi akslar›ndan biri üzerin-
de yer alacak bina, toprak alt›ndaki 10 bin metre-
karelik destek mekânlar›n›n oluflturdu¤u bir alan ile
bu alan›n üstünde yükselen 6 bin metrekarelik, 9
katl› fleffaf bir kristal kütleden oluflacak. Yak›n za-
manda ‹stanbul’da estetik ve fonksiyonelli¤in bir
araya geldi¤i ça¤dafl bir yap› yükselmifl olacak.

‹stanbul Barosu’na 
kristal etki

Yüzen konut

YAPI PROJES‹

TASARIM PROJE

AquaDomi firmas› taraf›ndan gelifltirilen ve firmayla
ayn› ismi tafl›yan yüzen ev projesinde ensek modül-
lerle konutlar istenilen yerlere kurulabilecek. Hatta
suya bile! Liman bölgesi merkezi konumu, manzara-
s› ve suya ulafl›m›yla yeni kent merkezi haline geli-
yor. Yüzen bu evde özel bir bahçe ve teras da bulu-
nuyor. Gelece¤in konutu olarak adland›r›labilecek
bu konut projesi parlak bir fikrin hayata geçirilmifl
yans›mas› olarak önümüze ç›k›yor. Detayl› bilgi için:
www.aquadomi.dk

Türk yap› sektörünün en
büyük fuar› olma niteli¤i
tafl›yan Uluslararas› YA-
PI/TURKEYBUILD 2008 ‹s-
tanbul Fuar› 31. kez kap›-
lar›n› açacak. Fuar, 30 Ni-
san-4 May›s tarihleri ara-
s›nda TÜYAP Fuar ve
Kongre Merkezi’nde ger-
çeklefltirilecek.

Ak›n Nalça Modular Spaces, tasar›m dünyas›yla
ilgili kal›c› çal›flmalar›n› her y›l bir kitapta toplu-
yor. Bu kitaplardan sonuncusu "Tereddüd ve
Tekerrür - Mimarl›k ve Kent Üzerine Metinler
1873-1960", Türkiye Mimarl›¤›n›n 19. yüzy›l
sonundan 20. yüzy›l ortalar›na uzanan dö-
nemininde önde gelen isimleri taraf›ndan kale-
me al›nan metinleri içeriyor. Modern mimarl›¤›n
geliflmeye bafllad›¤› bu döneme iliflkin önemli
metinleri mimarl›k tarihçisi Bülent Tanju bir ara-
ya getirdi. Tanju kitaba, okurlar›n, tereddüd ve
tekerrür olarak adland›rd›¤› bir tür görme ve ko-
nuflma formasyonu üzerine düflünebilmelerini
sa¤layacak ipuçlar› ve eskizlerini de katt›.

1999 y›l›nda Devlet Hava Mey-
danlar› ‹flletmesi taraf›ndan aç›-
lan mimari yar›flmada Emre Aro-
lat ve Bünyamin Derman havali-
man› projeleri ile birinci oldular.
Böylece Dalaman Havaliman›’n›n
öyküsü de bafllam›fl oldu. Proje
aflamas›ndan sonuçland›r›lmas›-

na kadar
bir havali-
m a n › n › n
m i m a r i
öyküsü bu
k i t a p t a
topland›.

31. Uluslararas› Yap› ‹stanbul Fuar›

Dalaman 
Havaliman›’n›n
öyküsüMimarl›kta “tereddüd

ve tekerrür”

FUAR

K‹TAP




