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Geçti¤imiz ay düzenledi¤imiz Kale Kilit Bayi Toplant›s›’nda,
Türkiye’nin dört bir yan›ndan bayilerimizle bir araya gelerek, Kale
Kilit’in gelecek planlar›n› konufltuk. Y›lda 20 milyon adet kilit
üreten, y›ll›k 65 milyon dolarl›k ihracat rakam›na ulaflan, 
ülkemizin büyük sanayi kurulufllar›ndan biri olarak, 55. y›l›m›z›
her zamanki gibi birarada, daha güçlü bir biçimde ve sektördeki
baflar›m›z›n hakl› gururunu yaflayarak kutlad›k. 

Kale Kilit olarak, sürekli büyüyen ve geniflleyen bir yap› içindeyiz.
Bu büyümenin hedeflerinden biri olarak üretim faaliyetlerimizi
sürdürdü¤ümüz Güngören’deki fabrikam›z›n kapasitesinin, artan
iç ve d›fl piyasa talebi nedeniyle gelecekte yetersiz kalmaya 
bafllayaca¤›n› düflünerek, yeni bir fabrika yat›r›m› için ilk ad›m›
att›k. 2011 y›l›n›n ikinci yar›s›nda Kale Kilit fabrikas›n›
Çerkezköy’de 380 dönümlük bir arazi üzerinde kurulacak yeni
tesislerimize tafl›yaca¤›z.

Kale Kilit olarak, Ar-Ge faaliyetlerine büyük önem veriyoruz.
Güvenlik için üretim yap›yoruz ve güvenlik flartlar› de¤ifltikçe,
yaflam alanlar›n› daha da güvenli hale getirecek ve kullan›m 
konforu sa¤layacak yeni ürünler üzerinde sürekli olarak
çal›fl›yoruz. Mekanik ve elektro-mekanik kilit üretiminin yan›nda
elektronik kilit üretimini gelifltirmek için ürün gelifltirme
yat›r›mlar›na a¤›rl›k verece¤iz.

Kale Kilit olarak sektörde, Türkiye’de yüzde 65 pazar pay› ile lider
konumday›z, Türkiye kilit ihracat›n›n yüzde 70’ini de biz
gerçeklefltiriyoruz. Bugün Türkiye’nin lider kilit üreticisi ve bir
dünya markas› olarak üzerimizdeki sorumlulu¤un bilincindeyiz.

Bugüne kadar oldu¤› gibi önümüzdeki y›llarda da istikrarl›
çal›flmalar›m›z ve özverili çal›flan kadromuz ile hedeflerimize ulaflma
yolunda ilerleyece¤iz. Kale Kilit, çal›flanlar›, toptan ve perakende
müflterileri ve onlar›n aileleri ile  birlikte, 40-50 bin kiflilik bir aileden
olufluyor. Dünyan›n içinden geçti¤i bu zorlu dönemde hedeflerimizi
gerçeklefltirmedeki en büyük gücümüzü ürünümüze olan inanc›m›z
yan›nda iflte bu genifl Kale Ailesi’nden al›yoruz.

Tüm Kalem Dergisi okurlar›n›n ve Kale Camias›’n›n yeni y›l›n› 
kutlar; sa¤l›k, baflar› ve esenlikler dilerim.

En derin sayg› ve sevgilerimle...

“2009” baflar› y›l› olsun

SEDAT ÖZGÜR
Yönetim Kurulu Baflkan›
Kale Endüstri Holding A.fi.
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De¤erli okurlar›m›z 

Dergimizin 7. say›s› için temam›z› “kentleflme” olarak seçtik. Bu
konuyu seçmemizin nedeni; sürekli artan nüfus karfl›s›nda yaflanan
mekanlar›n yetersiz koflullar›, günden güne artan trafik, tarihi 
dokunun giderek kayboluflu sonucu ‹stanbul silüetinin eski ihtiflam›n›
art›k bar›d›r(a)m›yor oluflu. Bir flehri flehir yapan özelliklerden
giderek uzaklaflarak “kimliksizleflmeye” bafllayan ‹stanbul, binlerce
y›ll›k tarihinin belki de en zor dönemlerini yafl›yor. 

Bunun yan›nda ‹stanbul’u yeniden eski güzelli¤ine kavuflturmaya
yönelik çabalar da yok de¤il. ‹stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti
Projesi, kentsel dönüflüm projeleri ve daha birçok flehircilik projesi
h›zla hayata geçirilmeye bafll›yor. Kenti sa¤l›kl› yap›lara 
kavuflturmay› amaçlayan, kent kültürünü oluflturmaya ve yaflatmaya
yönelik bu projelerin baflar›yla yürütülmesi ancak ortak bilinç ve
çabayla mümkün.

Kentleflmeye ay›rd›¤›m›z bu say›m›zda, “Vizyon” bölümünde Kale
Endüstri Holding A.fi. fiirketleri Yönetim Kurulu Üyesi Mimar
Güner Acar, bugünün ve gelece¤in ihtiyaçlar›na cevap verecek
“sürdürülebilir kentleflme” plan›n›n yap›lmas› gerekti¤ini vurgu-
larken, “Hofl Sohbet” bölümünde AKUT Yönetim Kurulu Baflkan›
Nasuh Mahruki, plans›z kentleflmeyi durdurabilmek için bir felaketin
beklenmemesi gerekti¤ini belirtiyor. “fiehrin Kap›lar›”
sayfalar›m›zdaysa yüzlerce y›ld›r tarihe tan›kl›k eden sur 
kap›lar›n›n kent yaflam›yla iç içeli¤i ve zaman içindeki yolculuklar›
konu ediliyor. “Kültür” bölümümüzde ‹stanbul’un kozmopolit
yap›s›n› en iyi yans›tan semtlerden Galata ise keyifle okuyaca¤›n›z
sayfalar›m›z aras›nda.

“Sektörel Gündem” sayfalar›nda Kentbilimci Ahmet Vefik Alp
ise sadece ‹stanbul de¤il Türkiye’deki neredeyse tüm kentlerin 
kimliksizleflti¤ini, folklorumuzu, gelenek ve göreneklerimizi, milli
mimarimizi yans›tan yap›lar›n infla edilmesi gerekti¤ini ifade ediyor.
Plans›z kentleflmenin getirdi¤i sorunlar›n ruh sa¤l›¤›m›z› bozdu¤una,
toplumu hoflgörüden uzaklaflt›rd›¤›na ve insanlar›
tahammülsüzlefltirdi¤ine dikkat çeken Alp, çarp›k kentleflmenin
önüne geçilmemesi halinde özellikle büyük flehirlerde yaflaman›n
imkans›z hale gelece¤inin alt›n› çiziyor.

Üstüne flark›lar yaz›lan ve içinde yaflayanlara yüzlerce y›ld›r ilham
veren ‹stanbul’un gelecek kuflaklara da ayn› zevk ve heyecan› verecek
bir yap›ya ve görünüme kavuflturulmas›n› dileriz.

Keyifli okumalar...

Sayg›lar›mla,  

’den
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Plansız kentleșme
kent fotoğraflarını
sürekli farklılaștırıyor

Plansız kentleșme
kent fotoğraflarını
sürekli farklılaștırıyor

Tarih boyunca insanlar› etkileyen
güzelli¤i, iki k›tay› birlefltiren tek flehir
olma özelli¤i ile hayallerin flehri olan
‹stanbul’da, plans›z kentleflme
nedeniyle yaflam›n zorlaflt›¤›n› söyleyen
Kale Endüstri Holding A.fi. fiirketleri
Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Güner
Acar, art›k bugünün ve gelece¤in
ihtiyaçlar›na hizmet edecek
“sürdürülebilir kentleflme” plan›n›n
yap›lmas› gerekti¤ini vurguluyor. 

ent ve kentleflme sözcüklerinin me-
deniyet ile ba¤daflt›r›lm›fl oldu¤unu,

ancak günümüzde içinden ç›k›lamayan bir
sorun ve hayat› zorlaflt›ran bir kavram ha-
line geldi¤ini dile getiren Kale Endüstri
Holding A.fi. fiirketleri Yönetim Kurulu
Üyesi Mimar Güner Acar, “Kentleflme sa-
dece yap›laflma ya da sadece kentlerde ya-
flayanlar›n ortak sosyal ve kültürel de¤erle-
re sahip olmas› de¤il; do¤ru mekânlarda,
do¤ru normlarda mutlu ve sa¤l›kl› yafla-
mak için oluflturulan ortak de¤erlerin yö-
netimidir” diyor. 
Sanayileflme ve kentleflme sürecinin Türki-
ye’de 1950’li y›llarda bafllad›¤›n› ve çok k›-
sa sürede çok h›zl› bir nüfus art›fl› ile ger-
çekleflti¤ini söyleyen Mimar Güner Acar,
bu sürecin kentleflme sorununu beraberin-
de getirdi¤ini ifade ediyor. Kale Endüstri
Holding’in, yat›r›mlar›yla kentleflme süreci-
ne katk› sa¤lad›¤›n› belirten Acar, Güngö-
ren halk›n›n al›flverifl, e¤lence ve sosyallefl-
me için uzak merkezlere gitme ihtiyac›n›
Kale Outlet Center’› açarak ortadan kald›r-
d›klar›n›, Güngören’in çehresini tamamen
de¤ifltirdiklerini aktar›yor.

Klasik tan›mlar›n d›fl›na ç›karsak sizce
kentleflme ve kent kültürü nedir? Kent
kültürünün oluflumundaki engeller
nelerdir?
Kentleflme, kent say›s›n›n ve kentlerde ya-
flayan nüfusun artmas› ve buna paralel
olarak yerleflim, çevre, sosyal yaflam,  kül-
tür alanlar›nda yaflam standartlar›n›n dü-
zenlenmesi sürecidir. Kent ve kentleflme
sözcükleri hep medeniyet ile ba¤daflt›r›l-
m›fl iken, günümüzde içinden ç›k›lamayan
bir sorun ve hayat›m›z› zorlaflt›ran bir kav-
ram haline geldi. Kentleflme sadece yap›-
laflma ya da sadece kentlerde yaflayanlar›n
ortak sosyal ve kültürel de¤erlere sahip ol-
mas› de¤il, do¤ru mekânlarda, do¤ru
normlarda mutlu ve sa¤l›kl› yaflamak için
oluflturulan ortak de¤erlerin yönetimidir. 
Tarihte insanlar›n üretim alanlar›n›n, yer-
leflme biçimlerini etkileyen en önemli fak-
tör oldu¤unu görüyoruz. Tar›m, sanayi ve-
ya ticarete dayal› toplumlar, bu yap›sal
farkl›l›klar›na göre ayr› ayr› kentleflme bi-
çimleri ve kültürler meydana getirdiler.

Kent kültürü kentlerde yaflayanlar›n ortak
amaç ve ç›karlar›na hizmet eden maddi ve
manevi de¤erlerin ve davran›fl biçimlerinin
oluflum sürecidir. Kent kültürü, o flehrin
yerleflim yap›s›n›, yaflayanlar›n sosyal, kül-
türel ve geleneksel özelliklerini, di¤er kent-
lere göre yap›sal farkl›l›klar›n› aç›kça ortaya
koyuyor. fiehirler birbirlerinden bu ortak
haf›za ve imajla ayr›l›yor. ‹stanbul, Ankara,
‹zmir, Bursa, Konya dedi¤imizde, akl›m›z-
da canlanan birbirinden farkl› kent imajla-
r› ve insan manzaralar›n›n oluflmas›n›n se-
bebi farkl› kent kültürleridir.
Büyük flehirlerde ise birçok farkl› gelenek
ve görenekten gelen kitleler mevcut. Fark-
l› kültür, farkl› deneyim ve al›flkanl›klardan
gelen insanlar›n, büyük kentin kendine öz-
gü yap›sal sorunlar› içinde ayn› hak ve de-
¤erlere özen göstererek bir arada yaflama-
s› zorlu¤u kent kültürünün oluflmas›nda
en büyük engel.

Türkiye'de bilinçli kentleflmenin ve
kentlilik bilincinin sa¤lanamamas›n›n
temel nedenleri nelerdir? 
Avrupa ve Amerika’da 150-200 y›la yay›-
lan sanayileflme ve kentleflme süreci, Tür-
kiye’de 1950’li y›llarda bafllad› ve çok k›sa
bir sürede çok h›zl› bir nüfus art›fl› ile ger-
çekleflti. Sanayileflme ile birlikte yürüyen
“dengeli kentleflme”, nüfusun istihdam
olanaklar›na göre yer de¤ifltirmesini, yani
kente göçen nüfusun hemen istihdam im-
kân›na kavuflmas›n› sa¤l›yor. Ancak sana-
yileflme tamamlanmadan kentlerin nüfus

olarak h›zla büyümesi sonucu ortaya ç›kan
“dengesiz kentleflme” beraberinde kent-
leflme sorununu getirdi. Bu sürecin iyi yö-
netilemeyiflindeki en önemli unsur, köy-
den kente bir anda hücum halinde yafla-
nan göçün engellenemeyiflidir. Göçün ar-
d›ndan, yerleflim alan› arz›ndaki yoksun-
lukla gecekondulaflma, kalabal›k, trafik,
sosyal alanlar›n yetersizli¤i, sa¤l›k ve çevre
sorunlar› büyük flehirlerin bugünkü kade-
rini yaratt›. Bilinçli kentleflme ve kentlilik
bilinci plan ve programa dayal› kavramlar-
d›r ve bir sürü de¤iflken içinde plan yap-
mak ve programa koymak zordur. fiehirle-
rimiz öyle h›zl› bir de¤iflim ve plans›z yer-
leflim içinde ki, uygulama aflamas›na ge-
lindi¤inde kendini imha eden planlar ola-
biliyor. O yüzden gerek bugünün ve ge-
rekse gelece¤in ihtiyaçlar›na beraberce
hizmet edecek “sürdürülebilir kentleflme”
plan› yap›lmal›d›r.
Öncelikle büyük kentlerde göç denetim al-
t›na al›nmal›, istihdam olanaklar› yarat›l-
mal›d›r. Artan konut ihtiyac›na karfl›l›k,
alan tasarrufu sa¤lay›c› küçük, ama kulla-
n›fll› evler ve dikey yap›lanmalar özendiril-
melidir. fiehirlerin do¤al çevresine uygun
kentleflme planlar› yap›lmal›, do¤al kay-
naklar ve yeflil alanlar korunmal›d›r. Ulafl›m
sorununun çözümü için temel prensipler
ortaya konmal› ve flehirde yaflayanlarla bir-
likte çözüme gidilmelidir.
Kentlilik bilinci her fleyden önce bir ait ol-
ma meselesidir. Sadece çal›flmak için geldi-
¤iniz bir flehirde her zaman kendinizi ya-

K “Kale Outlet Center Al›flverifl
Merkezi’nin yap›m›nda ulafl›m
imkânlar›n›n da planlamas›n›

yaparak, kap›lar›m›zdan birini
Metro ‹stasyonu dura¤›na açt›k.
Güngören halk›n›n ‹stanbul gibi
büyük bir metropolde al›flverifl,

e¤lence ve sosyalleflme için uzak
merkezlere gitme ihtiyac›n›

ortadan kald›rd›k. Amac›m›z
Güngören’in çehresini tamamen

de¤ifltirmekti. Bunu da baflard›k”



banc› hissedersiniz ve o kentin kültürü ile
özdeflleflemezsiniz. Bunu ortadan kald›r-
man›n en önemli yolu sosyal paylafl›mlar›n
art›r›lmas› ve kentlilik bilincini, öncelikle
okullardan bafllamak üzere evlere, sokak-
lara sokacak planl› bir sosyal seferberli¤in
düzenlenmesidir. 

Yaflanan do¤al afetlerde y›k›mlar›n ve
can kay›plar›n›n fazla olmas›, çarp›k
kentleflmenin bir etkisi. Siz bu konuda
ne düflünüyorsunuz?
‹nsano¤lu do¤al afetler konusunda ço¤u
zaman aciz kal›yor ve her y›l binlerce insan
kas›rga, tsunami, deprem gibi afetlerde
can›n›, mal›n› yitiriyor ya da yaflad›¤› alan›
terk etmek zorunda kal›yor. Çarp›k kent-
leflme, bilinçsizlik, önlem almada geç kal-
m›fll›k can kay›plar›n› art›r›yor. Marmara
depremi tüm ülkemizi etkileyen sonuçlar›
ile deprem konusunda bulundu¤umuz du-
rumu apaç›k ortaya koydu. Her fley bir ya-
na, deprem konusunda ne kadar az fley
bildi¤imizi, ne kadar az önlem al›nd›¤›n›
anlad›k. Maalesef bu tür felaketler bafla
gelmedikçe ders almama gibi bir “hasleti-
miz” var. Ciddi bir do¤al afet karfl›s›nda;
dayan›ks›zl›k sebebi ile y›k›lan binalar,

plans›z yap›laflma sonucu daralan sokak-
lar, kapanan yollar, panik halindeki kent
halk› ile büyük kentlerin fazla bir flans› yok
maalesef.

Kent kültürünün gerçek anlam›yla
yerleflmesi için neler yap›lmal›?
Kent kültürü; her hanenin kap›s›n›n önün-
den bafllayan, kentlinin giyiminde, konufl-
ma dilinde ve ortak paylafl›lan alanlarda;
trende, otobüste, iflyerinde, kafede, sine-
mada, kuyrukta devam eden bir genel kül-
tür ifadesi. Kentin içinde yaflay›p, kent kül-
türünü ›srarla reddeden, farkl› gelenek ve
göreneklerden gelen insanlarla bir kent
kültürü oluflturmak son derece planl› bir
hareket olmal›d›r. Yerel yönetimlerin ön-
derli¤inde akademisyenler, sosyologlar, si-
vil toplum kurulufllar›, sanatç›lar, flehrin
popüler ve sevilen flahsiyetleri ile beraber
giriflilecek bir seferberlikle flehir halk› ortak
amaçlar, ortak ç›karlar ve ortak zevkler te-
melinde buluflturulursa kent kültürü yafla-
t›labilir diye düflünüyorum. “Düzenli yap›-
laflal›m, yerlere çöp atmayal›m, apartman-
da yüksek sesle müzik dinlemeyelim, bal-
konlara çamafl›r asmayal›m, trafikte di¤er
araçlara ve yayalara sayg›l› olal›m, her oku-

la bir spor sahas› yapal›m” gibi sloganlar
yerine ortak hareket platformlar› kurularak
kentlilik bilincinin afl›lanmas› ve insanlar›n
kentlerde yaflayarak cezaland›r›ld›klar›
imaj›n›n y›k›lmas› gerekiyor.

Kale Kilit kentlilik bilincinin gelifltiril-
mesine yönelik olarak, kurum içi ve
kurum d›fl›nda ne tür çal›flmalar ger-
çeklefltiriyor? 
1979 y›l›nda Kale Kilit olarak ‹stanbul Gün-
gören’de 70 bin m2’lik alan üzerinde 35
bin m2 kapal› alan› olan entegre bir üretim
tesisi kurduk. O y›llarda Güngören tama-
m›yla bofl arazilerin oldu¤u, yerleflim mer-
kezine uzak, üretim için son derece elverifl-
li bir aland›. Üretim biçimimiz sebebiyle
çevreye zarar verecek unsurlar tafl›mayan
bir bacas›z sanayi kurulufluyuz. Ayr›ca
Güngören ve çevresinde yedi adet ifl mer-
kezi infla ederek, küçük iflletmelere kirala-
d›k. ‹fl merkezlerinin inflaat›nda küçük üre-
tim atölyelerinin her türlü ihtiyac›na karfl›-
l›k verecek biçimde pratik kullan›ma önem
verdik. Örne¤in Davutpafla’da bulunan ifl
merkezimizde her kattaki dükkân›n kap›s›-
n›n önüne kadar araç girebiliyor ve nakli-
yat yap›labiliyor. Bahçelievler’de yerleflim
alan›n›n içinde bir okul ve spor tesisi inflaa-
t› yaparak kullan›ma açt›k.
2007 y›l›nda,  Kale Yap› ve Kale ‹nflaat flir-
ketlerimiz taraf›ndan plan, proje ve inflaat›
gerçeklefltirilmifl olan Kale Outlet Center
Al›flverifl Merkezi’ni kurduk.  Al›flverifl mer-
kezinin yap›m›nda ulafl›m imkânlar›n› da
planlayarak, kap›lar›m›zdan birini Metro ‹s-
tasyonu dura¤›na açt›k. Kale Outlet Cen-
ter,  gerek mimari yap›s› gerekse hizmetle-
ri ile Güngören’in çehresini tamamen de-
¤ifltirdi. Güngören halk›n›n ‹stanbul gibi
büyük bir metropolde al›flverifl, e¤lence ve
sosyalleflme için uzak merkezlere gitme ih-
tiyac› ortadan kald›rd›. Binlerce aile burada
al›flverifl yapt›, e¤lendi, dinlendi. Çocuklar,
buradaki sosyal ve kültürel aktivitelere,
sergilere, tiyatro gösterilerine kat›ld›.
Gençlerimiz evine en yak›n sinemada film
seyretme, sosyalleflme, e¤lenme ve çeflitli
aktivitelere kat›lma imkân› buldu.
Kale Outlet Center projesinin amac›; üre-
tim yaparak kazand›¤›m›z ve kazand›rd›¤›-

m›z de¤erleri, yine burada, Güngören’de
kal›c› bir yap›ya dönüfltürmekti. Kale Out-
let Center;  mimari yap›s›, geniflli¤i, ma¤a-
za düzeni, tek parça halindeki cam kubbe-
sinin sa¤lad›¤› genifllik ve ferahl›kla mima-
ri çevrelerden de büyük övgüler ald›. Bunu
baflard›¤›m›z için çok mutluyuz. Kale En-
düstri Holding olarak önemli ölçüde gayri-
menkule sahibiz. Önümüzdeki dönemde
gayrimenkul yat›r›mlar›m›z› çeflitli inflaat
projeleri ile hayata geçirmeyi planl›yoruz.
Her proje bulundu¤u bölge koflullar›na
uyumlu ve ihtiyaçlara cevap verecek flekil-
de ele al›nacak.

Türkiye’de kentleflme h›z› 1950’li y›l-
lardan bafllay›p 1970’lere kadar uza-
nan bir süreçte artmaya bafllad›,
1980’lerde zirveye ulaflt›. Son yirmi y›l-
d›r hem genel nüfus art›fl h›z›nda hem
de kentsel nüfus art›fl h›z›nda yavaflla-
ma olmas›na ra¤men kentlerimizin so-
runlar› devam ediyor. Bu süreçte kent-
ler nas›l bir de¤iflim yaflad›?
Türkiye’de imar ve planlama konusunu ilk
telaffuz eden kifli Atatürk’tür. Cumhuriye-
tin ilk y›llar›nda “baflkent Ankara” için
imar plan› haz›rlat›ld› ve uygulamaya ko-
nuldu. Ancak ulusal kalk›nma için sanayiye
dayal› ulusal kalk›nma modelinin seçilmesi,
tar›m alanlar›ndaki makineleflme sonucu
kente göçün bafllamas› ve h›zland›r›lm›fl
sanayi üretimine geçifl, konut, ulafl›m, e¤i-
tim, sa¤l›k sorunlar›n›n yo¤unlaflmas›n› da
beraberinde getirdi. ‹mar planlar›n›n de¤i-
flim ve gelifliminin bu h›za ayak uydurama-
mas› sonucu kentleflme sorunu y›ldan y›la
katlanarak, devasa bir boyuta ulaflt›.
Kentleflme sorunlar›n›n en yo¤un yafland›-
¤› ‹stanbul, Ankara, ‹zmir gibi illerde kent-
lerin ald›¤› sürekli göç, sürekli artan kent
nüfusu, dar gelirlilere konut edindirmede-
ki yetersiz politikalar, konut arz›ndaki ye-
tersizlik, imarl› arsa eksikli¤i, arazi mafyas›,
uygulama imar plan› eksiklikleri, imar ka-
nunundaki yetersizlikle kaçak yap›laflma ve
çarp›k kentleflme süreci bafllam›fl oldu. 

‹stanbul’da yaflamak nas›l bir duygu?
Bu kent, sizin için ne ifade ediyor, bi-
zimle paylafl›r m›s›n›z?

‹stanbul tarih boyunca insanlar› etkileyen
güzelli¤i ve iki k›tay› birlefltiren tek flehir
olma özelli¤i ile hayallerin flehri iken yafla-
m›n giderek zorlaflt›¤› ve birço¤umuzun
kaçmaya çal›flt›¤› bir kent haline geldi.
Dünyan›n en güzel flehirlerinin bafl›nda
gelen ‹stanbul’da yaflamak; kalabal›¤›,
trafi¤i, gürültüsü ile fiziksel olarak insan›
zorlarken, bar›nd›rd›¤› onca güzelli¤i ve
tarihsel dokusunu yeterince yaflayama-
mak, keyfini ç›karamamak da manevi ola-
rak insan› üzüyor. 
Yaflad›¤›n›z caddelerin, sokaklar›n h›zla ya-
p›laflmas›, trafikte yollar›n de¤iflmesi, de¤i-
flen kültür seviyesi, kentin foto¤raf›n› sü-

rekli farkl›laflt›r›yor. San›r›m hiçbir kent bu
kadar h›zl› bir de¤iflim yaflamam›flt›r; elli y›l
öncesine ait bir apartman, yol veya park›
bugün bulmak mümkün de¤il. Yerleflim
alanlar›n›n bu derece h›zl› yap›l›p y›k›lmas›
ve yeniden yap›laflmas›, plans›z, altyap›s›z,
gelifligüzel büyümesi yaln›z çarp›k kentlefl-
meye de¤il, ülke ekonomisinde büyük ka-
y›plara da neden oluyor, halk›n sosyal ve
ekonomik de¤erlerini altüst ediyor. 
‹stanbul’da yaflayanlar›n en büyük kâbusla-
r›ndan biri de ulafl›m. Ortalama iki-üç saati
yolda geçirdi¤imiz bir flehirde yo¤un araç
trafi¤i, buna ba¤l› çevre kirlili¤i, stres ve
sa¤l›k sorunlar› hepimizi olumsuz etkiliyor.
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“Keflke ‹stanbul hep Necip 
Faz›l K›sakürek’in bu 
dizelerindeki gibi kalsayd›”

Yedi tepe üstünde zaman bir gergef ifller!
Yedi renk, yedi sesten say›s›z belirifller...

Eyüp öksüz, Kad›köy süslü, Moda kurumlu,
Adada rüzgâr, uçan eteklerden sorumlu.

Her flafak Hisarlarda oklar ç›kar yay›ndan
Hâlâ ç›¤l›klar gelir Topkap› saray›ndan.
Ana gibi yar olmaz, ‹stanbul gibi diyar;

Güleni flöyle dursun, a¤layan› bahtiyar...
Gecesi sümbül kokan, Türkçesi bülbül kokan,

‹stanbul, ‹stanbul… 

“KENTLEfiME sadece 
yap›laflma ya da sadece

kentlerde yaflayanlar›n ortak
sosyal ve kültürel de¤erlere

sahip olmas› de¤il, do¤ru
mekânlarda, do¤ru 

normlarda mutlu ve sa¤l›kl›
yaflamak için oluflturulan

ortak de¤erlerin 
yönetimidir.”

Foto¤raf: Y›lmaz Bulut
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Bir kültür mozaiğinin
aynası: Galata
‹stanbul’un çok kültürlü yap›s›n› izleyebilece¤iniz bir kulenin; renkleriyle
iki yakay› birlefltiren bir köprünün ve tarihin kokusunu sonuna kadar 
içinize çekerek yaln›zl›¤›n›zdan kolayca uzaklafl›p istedi¤inizde de yaln›z 
kalabilece¤iniz bir mekân›n ad›d›r, Galata.
� Foto¤raf: Y›lmaz Bulut
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on zamanlarda aç›lan mekânlar sayesin-
de Galata, gençlerin, entelektüel kesimin

ve turistlerin gözdesi, vazgeçilmezi oldu.
Hatta bir zamanlar oldu¤u gibi yabanc›lar ye-
niden buraya yerleflmeyi düflünüyor. Gala-
ta’da uzun y›llard›r yaflayanlar geleneksel do-
kunun bozulup yok oldu¤undan flikâyet
ederken, daha genç kesim yaflanan canl›l›k-
tan ve hareketlilikten memnun. 
Tarihinde parlak günler yaflayan Galata, e¤-
lence ve kültürün merkezi olmaya aday.
Restore edilen evleri, restoranlar› ve gece
kulüpleriyle bu semt 24 saat ayakta. Ne yor-
gunluktan flikâyetçi ne de uykusuzluktan...
Günün her saati yaflanmaktan, ilgi görmek-
ten hoflnut.

Gemiciler semtine tarihi yolculuk 
Beyo¤lu'nun bir parças› olan Galata, Top-
hane, Azapkap› ve Galata Kulesi aras›nda,
Haliç'le Bo¤az'›n kesiflti¤i bir noktada. An-
tik ça¤daki ad› Sykai ya da Sykaena (‹ncir-
lik) olan Galata’n›n bu dönemde surlarla
çevrili küçük bir kasaba oldu¤u, bir kilisesi,
bir hamam›, bir tiyatrosu, befl de¤irmeni,
400 hanesi, 40 flehir muhaf›z› bulundu¤u
söyleniyor.
Galata'n›n parlak dönemi 12. yüzy›lda bura-
ya baz› ayr›cal›klarla yerleflen Cenoval›lar ile
bafllad›. 13. yüzy›ldan sonra bölge Cenova-
l›lar›n egemenli¤inde bir Latin kolonisi oldu.
Galata çeflitli mezhepler, tekkeler, Müslü-
man, Rum Ortodoks, Ermeni, Süryani, Kel-
dani, Yahudi, Arap, Çingene, S›rp, Arnavut,
Ulah, Cenoval›, Venedikli, Frans›z Levanten
topluluklar›yla zengin bir dinler ve diller mo-
zai¤i oluflturdu. 19. yüzy›lda nüfus art›nca
yerleflim yukar› do¤ru kayd› ve zaman için-
de bugünkü Beyo¤lu kuruldu. Gemicilerin
semti olarak an›lan Galata, s›k yaflanan yan-
g›nlardan dolay› sürekli yenilendi. fiimdi ise
gözlerinde bin bir rengi bar›nd›ran Galata,
‹stanbul’a göz k›rp›yor…

Galata’dan ‹stanbul’u izlemek 
Beyo¤lu'nda yorgun ama gururlu bir kule...
Yüzy›llard›r tarihin, ‹stanbul'un omzuna yük-
lemifl oldu¤u a¤›r sorumlulu¤u tafl›yor s›rt›n-
da. Bu yüzden ayaklar› sa¤lam bas›yor yere.
Galata Kulesi, iç içe girmifl  eski sokaklar›n
aras›nda gezerken her an karfl›n›za ç›kabilir

ve sizi kendisine esir edebilir. Çünkü bütün
ihtiflam›yla, gizemli görünüflüyle ilgilenmeni-
zi ve onu tekrar keflfetmenizi ister. “Tan›kl›k
ettiklerimle dimdik ayaktay›m” der gibi durur
karfl›n›zda. Yüzy›llard›r foto¤rafç›lara, res-
samlara, gezginlere konu olan Galata Kule-
si’nin tepesinden ‹stanbul’u izlemek ise müt-
hifl bir duygu. Çünkü ‹stanbul’un tarihinden,
‹stanbul'un modern yüzünün yans›mas› olan
gökdelenleri görmek ayr› bir keyif. 
Tarihi yüre¤inde bar›nd›ran sessiz bir an›t
gibi duran Galata Kulesi, çeflitli dönemler-
de farkl› ifllevler gördü. Geçirdi¤i onca tadi-
lat ve de¤ifliklikler onu zamana karfl› koru-
du. 14. yüzy›l ortalar›nda, Cenevizlilerin sa-
vunma amaçl› olarak infla ettikleri Galata
Kulesi, 16. yüzy›lda tersanede çal›flt›r›lan
esirlerin bar›na¤› olarak kullan›ld›. 18. yüz-
y›lda Galata Kulesi’ne, gece flehri gözetle-
mekle görevli bir Mehterhane Oca¤› yerlefl-
tirildi. Kule, 1874’ten itibaren yang›n gö-
zetleme ve haber verme mevkii olarak kul-
lan›lmaya baflland›. 
20. yüzy›l›n bafllar›na gelindi¤inde kulenin
ifllevine bir yenisi daha eklendi; “Saatleri
Ayarlama Kulesi.” Tepesinde bulunan vakit

küresinde bulunan siyah top bayrak dire¤in-
den indirildi¤inde yerel saat 12.00’yi göste-
riyordu. O vakit bütün gözler kulenin tepe-
sine çevriliyor, flehirde hayat iki dakikal›¤›na
duruyordu. 
II. Mahmut (1808-1889) dönemi onar›m›n-
da üst kat›na, ‹stanbul'u panoramik görme
imkân› sa¤layan bir gezinti yeri eklenince
kule turistik bir mekâna dönüfltü. Galata
Kulesi 1968 y›l›nda, duvarlar› aynen muha-
faza edilerek büyük bir tadilattan geçtikten
sonra turistik hizmete aç›ld› ve tepesine ye-
ni bir külah yap›ld›. 1999 depremi sonras›
kapsaml› bir restorasyon geçiren yap›n›n,
bugün yedinci kat›na kadar asansörle, son
iki kat›na ise merdivenle ç›k›l›yor. Kule, sa-
bah 09.00’dan akflam 19.00’a kadar gezile-
biliyor. 

‹lk uçufl Galata Kulesi’nden 
Sultan Murat (1623-1640) zaman›nda He-
zarfen Ahmet Çelebi'nin Galata Kule-
si'nden Üsküdar'a do¤ru 2 km boyunca uç-
mas› ona tarihte ilk uçan insan unvan›n› ka-
zand›rd›. Bu uçuflun baflkahraman› da Gala-
ta Kulesi’ydi. Uçufl, dönemin hükümetinin

izni ile halka önceden ilan edilerek gerçek-
leflti. O gün bütün ‹stanbul halk› d›flar› ko-
flarak seyre dald›, padiflah da Topkap› Sara-
y›'n›n sahil köflkünden bu uçuflu seyretti.
Hezarfen Ahmet Çelebi iki yan›na takt›¤›
tahta kanatlarla Galata Kulesi'nin tepesin-
den kendisini bofllu¤a b›rakt›. Sultan Mu-
rat, kendisine “korkulacak adam” gözüyle
bakt›¤›ndan bir kese alt›n hediye ederek
Hezarfen Ahmet Çelebi'yi Cezayir eyaletine
sürgün etti. 

Farkl› güzelliklerin mekân› 
Galata Köprüsü 
Köprü dedi¤in sadece iki yakay› de¤il, iki
farkl› dünyay› da birbirine ba¤lamal›. T›pk›
Galata Köprüsü gibi… fiehir Hatlar› vapurla-
r›n›n yanaflt›¤› iskeleleri, bal›kç› lokantalar›,
oltac›lar›, sat›c›lar›, hiç eksilmeyen kalabal›-
¤›yla farkl›l›¤›n› ortaya koyan Galata Köprü-
sü, edebiyat›n, sineman›n ve foto¤raf›n vaz-
geçemedi¤i mekânlardan biri. Farkl› dönem-
leri, çok kültürlü geçmifli, mimarisi, flehrin
farkl› gerçeklikleri aras›nda bir ba¤lant› nok-
tas› olan Galata Köprüsü’nde ayn› anda fark-
l› birçok fleyi düflleyebiliyorsunuz. Ac›kt›ysa-

n›z bal›k ekmek yiyece¤iniz, s›k›ld›ysan›z e¤-
lenece¤iz, denizle iç içe bir yürüyüfl gerçek-
lefltirece¤iz, en sevdi¤iniz dostunuzla sohbet
edebilece¤iniz, flehrin stresinden uzaklaflabi-
lece¤iniz bir mekân… 
Bölgede bir köprü kurulmas› için ilk giriflim
II.Beyaz›t dönemi'nde yap›ld›; Leonardo da
Vinci, Padiflahla temasa geçerek bir Haliç
Köprüsü tasar›m› sundu. Gerçeklefltirilmesi
teknik olarak imkâns›z görülen bu tasar›m›n
üzerinden 350 y›l geçtikten sonra ilk Galata
Köprüsü 1845 y›l›nda, Sultan Abdülmecid
zaman›nda, Bezm-i Âlem Valide Sultan tara-
f›ndan yapt›r›ld›. Köprüye Cisr-i Cedid, Valide
Köprüsü, Yeni Köprü, Büyük Köprü, Yeni
Cami Köprüsü, Güvercinli Köprü adlar› tak›l-
d›; günümüzde ise yaln›zca Galata Köprüsü
olarak biliniyor.

S

Bal›k tutan insanlar›n yaflad›¤› 
heyecana ortak olan Galata

Köprüsü’nde çay›n›z› veya kahvenizi
yudumlarken doya doya Bo¤az’› 

seyredebilirsiniz. Denizin kokusuna,
mart›lar›n fl›mar›kl›¤›na, gemilerin ve
bal›kç›lar›n telafl›na tan›k olabilirsiniz.

Foto¤raf:
Yücel Zorlu

Foto¤raf: Y›lmaz Bulut

Foto¤raf:
Yücel Zorlu
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KUT Yönetim Kurulu Baflkan› Nasuh
Mahruki, büyük flehirlerin afete daya-

n›kl› hale getirilmesi için kontrolsüz göçün,
buna ba¤l› olarak kontrol edilemeyen plans›z
kentleflmenin ve kaçak yap›laflman›n mutlaka
durdurulmas› gerekti¤ini aktar›yor. Mahruki,
Anadolu’da do¤ru yat›r›mlar›n yap›lmas› ve
uygun önlemlerin al›nmas›n›n, büyük flehirle-
re göçü azaltaca¤›n›, hatta tersine göçün bafl-
layaca¤›n› dile getiriyor. 
Giderek artan nüfusun sadece deprem konu-
sunda de¤il, asayifl, güvenlik, trafik, kirlilik, ya-
flam kalitesi, toplumsal huzur gibi baflka pek
çok konuda da büyük s›k›nt›lara yol açaca¤›n›
belirten Mahruki, süreci flöyle de¤erlendiriyor:
“‹stanbul’da 1 milyon 200 bin konut var ve
bunun yüzde 70’inden fazlas› kaçak. Bugün
ülkedeki her befl kifliden biri ‹stanbul'da yafla-
maya çal›fl›yor. ‹ki deniz aras›nda dar bir alana
s›k›flm›fl ‹stanbul, 12 milyon insan› bar›nd›r›r-
ken ne afete dayan›kl› bir flehir yap›labilir ne
de bu flehirde güvenli, kaliteli ve huzurlu yafla-
nabilir. Ayr›ca ‹stanbul’da büyük ölçekte bir
deprem yaflan›rsa, Türkiye’nin bununla bafl
edecek unsurlar› da yok. Böyle bir tablo çok
korkutucu ve tehlikeli.” Önlem almak yerine,
büyük flehirlerin kalabal›klaflmas› için ne gere-
kiyorsa yap›ld›¤›n› ifade eden Nasuh Mahruki
ile çarp›k kentleflmenin afetler üzerindeki etki-
si üzerine konufltuk.

Sizce ‘kentleflme’ nedir?
Kentleflme kentli olma kültürüdür. Kentli ol-
mak için de bir tak›m kurallar ve birikim ge-
reklidir. Bu kurallara uygun hareket etmek ise
kentli olma bilincini ifade eder. Bugün ‹stan-
bul’da yaflayan ve do¤um yeri ‹stanbul olan-
lar›n oran› yüzde 22. Babas› ‹stanbul’da do-
¤anlar›n oran› ise daha az. Oysa kent kültürü-
nü almak ve içsellefltirmek, kentli olabilmek
için flart. 

Türkiye’de kentlilik bilincinin varl›¤›ndan
söz edebilir miyiz?
Hay›r, Türkiye’de kentlilik bilinci yok. Özellikle
büyük flehirlerde plans›z bir kentleflme söz
konusu. Plans›z kentleflme, kontrolsüz nüfus
göçünden kaynaklanan ve onun zorlamas›yla
ortaya ç›kan bir durum. Bu yüzden öncelikle
kontrolsüz nüfus art›fl›n›n durdurulmas› gere-
kiyor. Büyük flehirlerde düzgün, sa¤l›kl› ve ol-

mas› gerekti¤i gibi bir kentleflmeden bahset-
mek istiyorsak, Anadolu’daki nüfusun da
azalmas›n› önlemek flart. 

Büyük flehirlerde kentleflmenin plans›z
oldu¤una de¤indiniz. Bu sürecin yaflana-
bilecek afetlere yans›malar› nas›l olur?
Depreme haz›r olmak, içinde bulundu¤unuz
bina haz›r de¤ilse, yani depreme dayan›kl› in-
fla edilmediyse hiçbir anlam› olmayan bir
cümle. Çünkü depreme ve depremin y›k›c› et-
kisine ancak binalar haz›r olabilir. Büyük fle-
hirlerin afete dayan›kl› hale getirilmesi için
kontrolsüz göçün ve buna ba¤l› olarak kon-
trol edilemeyen plans›z kentleflmenin, kaçak
yap›laflman›n mutlaka durdurulmas› gereki-
yor. Hatta Anadolu'da al›nacak uygun ön-
lemler ve do¤ru yat›r›mlarla büyük flehirlere
yaflanan göç art›k tersine çevrilmeli. Giderek
artan nüfus; sadece deprem konusunda de-
¤il, asayifl, güvenlik, trafik, kirlilik, yaflam kali-
tesi, toplumsal huzur gibi baflka pek çok ko-

nuda da büyük s›k›nt›lara yol aç›yor. Özellikle
Türkiye'nin kalbi olan ‹stanbul'un nüfusunun
azalt›lmas› ve bu dünya güzeli tarihi flehrin bir
finans, kültür ve turizm merkezine dönüfltü-
rülmesi gerekiyor. 
Bunu baflarmak mutlaka y›llar alacakt›r, ama
bir yerden bafllamak zorunday›z.  Büyük bir
co¤rafyaya sahip bir ülkede yaflad›¤›m›z hal-
de, geçmifl politikalar, muhtemelen oy avc›l›-
¤› nedeniyle, hep flehirlere göçü özendirecek
flekilde kurgulanm›fl. Bugün bunun s›k›nt›lar›-
n› yafl›yoruz. Bu politikan›n art›k de¤iflmesi
gerekiyor. 

Deprem tehdidi alt›nda yaflayan ‹stan-
bul’u kentleflme aç›s›ndan nas›l de¤er-
lendiriyorsunuz?
Marmara Bölgesi birinci derecede deprem
bölgesi. Kuzey Anadolu fay hatt› gibi çok
tehlikeli ve aktif bir fay›n tam üzerinde bulu-
nuyor. ‹stanbul’da 1 milyon 200 bin konut
var ve bunun yüzde 70’inden fazlas› kaçak.

A“Plansız kentleșmeye 
dur demek için ne 
bekliyoruz; afetleri mi?”

“Plansız kentleșmeye 
dur demek için ne 
bekliyoruz; afetleri mi?”

Plans›z kentleflmeden ötürü,
ülkenin yaflam kalitesinin,

yaflam standard›n›n ve gelecekle
ilgili beklentilerinin yara

ald›¤›n› söyleyen AKUT Yönetim
Kurulu Baflkan› Nasuh Mahruki,

Türkiye’de kentsel dönüflüm 
projelerinin h›z kazanmas›
gerekti¤inin alt›n› çiziyor.

Foto¤raf: Y›lmaz Bulut
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Bugün ülkedeki her befl kifliden biri ‹stan-
bul'da alt alta üst üste yaflamaya çal›fl›yor. ‹ki
deniz aras›nda dar bir alana s›k›flm›fl ‹stanbul,
13-14 milyon insan› bar›nd›r›rken ne afete
dayan›kl› bir flehir yap›labilir ne de bu flehirde
yaflam, ço¤unluk için güvenli, kaliteli ve hu-
zurlu olabilir. Böyle bir tablo çok korkutucu
ve tehlikeli. Her fley yolunda giderse sorun
yok. Gündelik flehir problemleriyle yaflam ka-
litemiz düfler ama hayat›m›z› bir flekilde de-
vam ettiririz. Ancak y›k›c› bir deprem yaflan›r-
sa, bu durum felakete dönüflür. ‹stanbul he-
nüz böyle bir tehlikeyle karfl›laflmad› ama
böyle bir tehdit var ortada. Bu durum yaflam
kalitesini düflürmenin ötesinde insanlar›n ha-
yat›na mal olabilecek bir tehlike. Üstelik bu
ölçekte bir afetle bafla ç›kabilecek unsurlar›
da yok Türkiye’nin. Bu kadar büyük bir en-
kaz›n arama kurtarma modeli olmad›¤› için,
sistem çöker. Böyle bir sistemi yaln›z biz de-
¤il, di¤er ülkeler de kuramaz. Ama di¤er ül-
keler böyle bir kentleflmeye de izin vermez.
Azgeliflmifl veya geliflmekte olan ülkelerde
bu tür hesaplar iyi yap›lam›yor.
Örne¤in Japonya’da 8 büyüklü¤ünde dep-
rem oluyor, ama kimsenin burnu kanam›-
yor. Türkiye’de h›zl› bir flekilde kentsel dö-
nüflüm projelerinin gerçeklefltirilmesi gere-

kiyor. Ancak bu projeler ‹stanbul’u kapal› bir
havuz gibi düflünerek yap›l›yor. ‹stanbul Tür-
kiye’den ba¤›ms›z bir yer de¤il ki. Dolay›s›y-
la ‹stanbul’un nas›l konumland›r›laca¤›n› bil-
mek gerekiyor. Ayr›ca Anadolu’da da insan-
lara ifl ve istihdam olanaklar› yarat›lmad›¤›
için birçok sorun yaflan›yor. Bu insanlar dev-
letin flefkatli, koruyucu, gelifltirici eline ula-
flamad›klar› için daha kolay kand›r›l›yorlar.
Dolay›s›yla ülkenin yaflam kalitesi, yaflam
standard› gelecekle ilgili tutkular›, hayalleri,
beklentileri yara al›yor.

O halde karar al›c›lar›n çal›flmalar›n› ye-
terli buluyor musunuz?
Yeterli bulmuyorum tabii ki. Bu durum tama-
men devlet politikas› olarak ifl ve istihdam ola-
naklar›n› Anadolu’ya yeteri kadar yayama-
maktan kaynaklan›yor. Onun da köküne indi-
¤imizde ortaya flu ç›k›yor: 1950’lerde Türkiye
politik bir tercih yapt›. Demiryolu tafl›mac›l›¤›
yerine kara tafl›mac›l›¤›n› tercih etti. Bütün ya-
t›r›mlar bu do¤rultuda yap›ld›. Bugün ödedi-
¤imiz bedel de bu tercihin bedeli. Çünkü eko-
nomiyi, sanayiyi, endüstriyi en verimli flekilde
döndürebilmek için ulafl›m›n çok kullan›fll› ve
ucuz olmas› gerekiyor. 
Oysaki Türkiye’de en pahal› fleylerden biri ula-
fl›m. Bunun yan› s›ra üç taraf› denizlerle çevri-
li olmas›na ra¤men deniz tafl›mac›l›¤›ndaki
oran›m›z yüzde 5’lerin alt›nda. Türkiye’de son
50 y›ld›r do¤ru dürüst demiryolu yap›lmam›fl.
Asl›na bakarsan›z büyük flehirlerin nüfuslar›-
n›n kalabal›klaflmas› için adeta ne gerekiyorsa
yap›lm›fl. 

‹stanbul’da yaflamak sizin için ne ifade
ediyor? 
Ailem iki yüzy›ld›r ‹stanbul’da yafl›yor. Dolay›-
s›yla ‹stanbul’u çok seviyorum. Ailem, ‹stan-
bul’da bunca y›l bir kentli kültürüyle yaflad›.

Bu yüzden bu kültür genlerimde var. Bunun
ötesinde çok seyahat etme flans›m da oldu.
Güzel bir kentin, yaflan›labilir bir kentin, va-
tandafllar›na kaliteli bir yaflam sunan bir ken-
tin nas›l olmas› gerekti¤ini gayet iyi biliyorum.
Ama ülkemizde flehirler bilinçsiz kentleflme-
nin kurban› oldu. 
Sonuç olarak ‹stanbul’un nüfusu de¤iflmek
zorunda. Baflka yolu yok. ‹fl, istihdam ve  sos-
yal olanaklar› her alana yaymak zorunday›z.
Devletin ifli, sorumlulu¤u bu; eflit, adil, tarafs›z
rekabet ortam› yaratmak ve bu f›rsatlar› sun-
mak...‹stanbul’daki flartlarla Hakkâri’deki flart-
lar bir mi? Bir olmad›¤› için zaten Türkiye bu-
gün bu s›k›nt›lar› yafl›yor. Devletin eflgüdümlü
çal›flmas› gerekiyor. Çok sevdi¤im bir laf var:
“Politik hatalar, stratejik baflar›larla; stratejik
hatalar, taktik baflar›larla düzeltilemez.”

Türkiye ad›n›z› AKUT’la yerlefltirdi zih-
nine. Ancak siz ayn› zamanda profesyonel
bir da¤c›s›n›z ve bu konuda zor baflar›lara
imza atm›fl öncü ve iyi bir örneksiniz. Da¤-
c›l›¤a merak›n›z ne zaman bafllad›?
Çocuklu¤umda,  hayvanlara ve do¤aya çok
düflkündüm. Etiler’de büyükbabam›n yap-
t›rd›¤› bahçeli bir evde oturuyorduk. Orada
köpekten tavu¤a, fareden kekli¤e kadar bir
sürü hayvan besliyorduk. 20 yafl›nda Bilkent
Üniversitesi’nde okurken, spor olarak do-
¤ayla ilgilenmeye bafllad›m. Öncelikle da¤-
c›l›kla tan›flt›m ve çok hofluma gitti. Daha
sonra ma¤arac›l›k, yamaç paraflütü, aletli
dal›fl ve bisiklet gibi sporlarla ilgilendim.
Üniversiteden sonra yelken ve motosikletle
u¤raflt›m. 

Üniversiteye bafllad›¤›n›zda kariyerinize
dair baflarmak istedikleriniz nelerdi? 
Çok iyi bir üniversitenin iddial› bir bölümün-
de, iflletme okudum.  Arkadafllar›m kariyer-
lerini bu yönde yapt›lar; ama ben diplomam›
ald›ktan üç hafta sonra Rus da¤c›larla Kaza-
kistan’a, oradan da K›rg›zistan’a gittim. “Bir
Da¤c›n›n Güncesi” adl› kitab›mda anlatt›¤›m
Khan Tengri da¤›n› t›rmand›m. Benim için
çok heyecan verici bir olayd›. Benden önce
Türkiye’de, 7000 m.’nin üzerine ç›kan iki
da¤c› vard›. Son t›rman›fllar 1983’te ve
1985’te yap›lm›flt›. Yedi sene sonra bu t›r-
man›fllar› tekrar bafllatm›flt›m. ‹lk t›rman›flla-

r›mda çeflitli s›k›nt›lar yaflad›m. Soru sorup
ö¤renebilece¤im birileri olmad›¤› için, t›rma-
n›fllar›m bilinmezlikler ve tehlikelerle doluy-
du. Türkiye’de da¤c›l›k birikimi oluflmad›¤›
için deneme - yan›lma yöntemi ile birtak›m
maliyetler üstlenerek t›rmand›m. Bir de en
önemlisi Rus da¤c›larla t›rmand›¤›m için on-
lar›n disiplini ile yetifltim.

‘Zirveye ulaflmak’ sizinle birlikte çok kul-
lan›l›yor.  En özel ve önemli t›rman›fl›n›z-
dan söz eder misiniz?
Önemli olan herkesin kendi zirvesine ulaflmas›
ve herkesin kendi Everest’ini bulup ona t›r-
manmas›... Ben flansl›yd›m, gerçek anlamdaki
Everest, benim de ulaflabilece¤im Everest’ti.
Birçok insan için farkl› hedefler onlar›n zirvesi
olabilir. O yüzden bence en do¤rusu, insan›n
kendini do¤ru tan›mas› ve kendi gerçekli¤i ile
örtüflen hedefler seçerek o hedeflerde zirveye
ulaflmaya çal›flmas›d›r.Benim zrveme gelelim...
En heyecanland›¤›m t›rman›fl›m K2’dir. 8611
metrelik K2, en zorlu ve tehlikeli da¤lar›n ba-
fl›nda gelen, dünyan›n ikinci yüksek da¤›d›r.
Bunun d›fl›nda Everest çok özel bir projeydi.
1995 y›l›nda Everest’e t›rmanan ilk Türk ve
dünyadaki ilk Müslüman da¤c› oldum. Bir fley-
leri ilk defa yapmak her zaman çok zordur.

Çünkü benden sonra “bizde yapabiliriz” dü-
flüncesi oluflmaya bafllad›. Bu yüzden yap›lan
ifllerin iyi anlat›l›p, iyi belgelenmesi ve sizden
sonra gelenler için bir rehber olabilmesi çok
önemlidir. 

Türkiye’de da¤c›l›k alan›nda örnek al›n›-
yor, bu alana gönül vermifl kiflileri yürek-
lendiriyorsunuz. Bu anlamda da¤c›l›¤a
yeni bafllayanlara neler önerirsiniz? 
Bu iflin temel noktas› kendini tan›makt›r.
Gençler kendi yetenekleri ve kendi gerçekleri
ile uyum sa¤layacak bir ifl seçmeliler. Baflkas›-
na benzemeye çal›flmak en büyük yanl›fl olur.
‹nsan özgün bir kiflilik oluflturmal›d›r; ama ge-
nelde toplumda ifller böyle yürümüyor. Belirli
kal›plar, belirli roller üzerinden, insanlar yön-
lendirilmeye çal›fl›l›yor. Dolay›s›yla kimse öz-
gür olup ne kendine ne de bir baflkas›na bir
fley katam›yor. Mevcut, kabul gören ve biraz
da para kazand›ran ifllerin peflinde kofluluyor.
Ben, kimseye benzemeye çal›flmad›m. ‹çim-
deki potansiyeli ortaya ç›kartt›m ve kendi yo-
lumu kendi çerçevem içinde çizdim. Hayat›m-
da piflmanl›klar olmad›. Hatalar›mdan hep
ders ald›m. Ad›mlar›m› hesap ederek ve düflü-
nerek at›yorum. Ayr›ca de¤ifltiremeyece¤imiz
gerçekleri de kabul etmek gerekiyor.  ‘Büyük flehirlerin afete 

dayan›kl› modern bir kent 
haline dönüfltürülebilmesi için,

çal›flmalara Anadolu'dan 
bafllanmas› gerekti¤ini 

düflünüyorum. Anadolu'da
yarat›lacak ifl ve istihdam

olanaklar›, büyük flehirlerimizin
karfl› karfl›ya oldu¤u kontrolsüz

göç ve plans›z kentleflmeye 
karfl› etkili bir önlem olacak
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AKUT nas›l kuruldu?
Biz do¤a sporlar› ile u¤raflt›¤›m›z için her
durumda kendimize bakabilme ve olum-
suz do¤a koflullar›nda karar verebilmeye
al›flk›n›z. Durum böyle olunca arama-kur-
tarma ve tehlikeli di¤er durumlarda baflar›-
l› bir ekip çal›flmas› yapabilece¤imizi ön-
gördük, öyle de oldu. Bütün bu özelliklerin
yan› s›ra ekibin özverili olmas› da gereki-
yor. Biz ekip olarak bu yükü tafl›yan insan-
lar›z. Asl›nda AKUT fikri, 1994 Kas›m
ay›nda Bolkar Da¤lar›’nda iki genç da¤c›-
n›n ölmesinden sonra ortaya ç›kt›. Hepi-
miz da¤c›lar› kurtarmaya gittik, ama ma-
alesef bulamad›k. ‹flte orada bir toplant›
yapt›k ve örgütlenmeye karar verdik. Nite-
kim 1996 y›l›nda AKUT’u kurduk. Bir sos-
yal sorumluluk projesi olan AKUT, ülkesi-
ni ve insanlar› seven bir avuç da¤c›n›n bir
araya gelip güçlenerek, ülkede ciddi bir dö-
nüflüme yol açan bir hareketi bafllatma ola-
y›d›r. 12 y›ld›r tamamen karfl›l›ks›z olarak
çal›flmalar›m›za devam ediyoruz.

‘
AKUT ekibi deprem arama ve kurtarma operasyonunda...



ntik ve ortaça¤›n kentleri, savunma ihtiyaçlar›n›, öncelikle kendilerini surlar-
la çevirerek karfl›l›yordu. Kentin büyüklü¤üne, zenginli¤ine ve imkânlar›na

göre, bu surlar›n kuvveti, zamana direnebilme gücü de de¤ifliyordu. Kara taraf›
daha tehlikeliydi ve buradaki surlar›n gerçekten kuvvetli olup kenti güvenlik alt›na
almas› zorunluydu. Kentin varl›¤›n› sürdürmesini sa¤lyan surlara imparatorlar tara-
f›ndan daima önem verildi, flehri koruma görevinin yan› s›ra bir prestij kayna¤› ola-
rak kabul edildi. Tarih boyunca birçok kez deprem ve savafllar nedeniyle zarar gö-
ren sur kap›lar›, her y›k›m›n ard›ndan defalarca onar›ld›. Osmanl›lar döneminde de
savunma amaçl› kullan›lan surlarda gerekli onar›mlar aksat›lmad›. Örne¤in 1509
depreminde büyük hasar gören surlar, 8 bin iflçinin bir y›l boyunca çal›flmas›yla
onar›labildi. Ancak imparatorlu¤un son dönemlerinde yaflanan da¤›n›kl›k buraya
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yans›d› ve surlar kendi haline b›rak›ld›. 
Gerek uzunlu¤u, gerekse özellikleri nedeniyle
görkemli bir savunma sistemi olan bu surlar,
tarihte sadece iki kez afl›labildi. Say›s›z sald›r›-
ya hedef olan kap›lar, 1204 y›l›nda Katolik La-
tinlerin, Ortodoks Bizans'› istilas›n›n ard›ndan,
1453 y›l›nda Fatih Sultan Mehmet'in ordula-
r›na boyun e¤di. Binlerce y›ll›k geçmifli bar›n-
d›ran; savafllara, kutlamalara; k›sacas› tarihe
tan›kl›k eden bu sur kap›lar› geçmiflteki ihtifla-
m›n› ve önemini kaybetmifl olsa da y›k›lmama
konusunda hakl› bir dirence sahip. Çünkü on-
lar kentin birer parças›. Geçmifl dönemlerde
flehrin savunulmas›nda Çin Seddi kadar önem
arz eden surlar ve kap›lar›, geçmiflin izlerini
günümüze tafl›yan, korunmas›, yaflat›lmas›
gereken yap›lar. 
Kentlerin gizemli yap›tafllar› olan bu surlar,
kentleflme sürecinde gündelik yaflam›n ak›fl›-
na kar›fl›yor, ayn› telafl› yafl›yor. Bu telaflla
kentleflme sürecinde tarihsel dokular›n zarar
görmemesi gerekti¤i de unutuluyor. Türkiye,
dünyada hiçbir ülkenin sahip olamayaca¤›

zenginliklere sahip, ama ne yaz›k ki onlar› ko-
ruma noktas›nda hassas davran›lm›yor. K›r›p
döktüklerimiz aras›nda sur kap›lar› da yer al›-
yor. Bu sur kap›lar›ndan Alt›n Kap›, Belgrad
Kap›, Silivrikap›, Edirnekap› bizlere geçmiflteki
tan›kl›klar›n› anlatarak kendilerini tekrar hat›r-
l›yorlar…

‹mparatorlar›n kap›s›; Alt›n Kap› 
Alt›n Kap›, Bizans döneminde günlük kullan›-
ma kapal› olan, sadece imparatorluk törenle-
rinde kullan›lan bir kap›yd›. Yani, o dönemde
seferlerden dönen nice imparatorun flehre tö-
renlerle ihtiflam içinde girdikleri, Bizans'›n en
önemli girifl kap›s›yd›.  Alt›n Kap› surlar ile ay-
n› zamanda, II. Theodosius döneminde
Yedikule Hisarlar›’n›n ilk haline bitiflik
olarak 459 y›l›nda infla edildi. Kap›-
n›n her iki taraf›nda da d›fl cephe-
leri mermer kapl› görkemli iki kule
vard›. Bir yoruma göre, kap›ya Al-
t›n Kap› denmesinin nedeni, girifl-
teki tunç kap› kanatlar›n›n alt›n yal-

AGünümüzdeki h›zl› kentleflme sonucu 
sur kap›lar›n›n bir k›sm› hasar görmüfl 

olsa da, geçmiflin verdi¤i güçle, zamana
direniyor. Büyük imparatorluklar›n 
savunma kap›lar› olan sur kap›lar›, 

kentleflme süreciyle birlikte art›k 
insanlarla ve gündelik yaflamla iç içe.

Kent yașamının yüzyıllardır ayrılmaz parçaları;

sur kapıları
Alt›n Kap›



Üsküdar’dan Befliktafl’a geçiyor, oradan da
Haliç’i dolaflarak yine Edirnekap›’dan flehre
girifl yap›yorlard›. Tören kap›s› olma özelli¤ini
tafl›yan kap›n›n flehre bakan yüzünün sa¤›nda
ve solunda Türkler taraf›ndan konulmufl kita-
beler bulunuyor. Sa¤ taraf›ndaki kitabede Ke-
lime-i Tevhidi yer al›yor. 

Fatih’in ota¤›; Topkap› 
Halk›n girip ç›kt›¤› bu kap›, civar›ndaki bir ki-
lisenin isminden dolay› “Ayios Romanos”
diye an›l›yordu. Kap›n›n eski flekli, üstü ka-
pal› beflikörtüsü kemerli ve mermer sökeliy-
di. Kap›n›n üzerinde mermer konsollara ek-
lenmifl bir de cumba bulunuyordu. Bu cum-
balar düflman hücumlar›nda yukar›dan ok,
tüfek ve tafl atmaya yar›yordu. Topkap› ve
Edirnekap› ‹stanbul’un fethinde de rol oyna-
m›fllard›. Fatih’in ordusu bu iki kap› aras›nda
yer alm›flt› ve ota¤› da Topkap›’n›n karfl›s›n-
daki tepede kuruluydu. Son Bizans ‹mpara-
toru XI. Konstantin Topkap›’n›n iç taraflar›n-
da yap›lan çarp›flmalarda ölmüfltü. Kap›n›n
Topkap› ismi ile an›lmas›n›n Türkler taraf›n-
dan buraya konulan toplardan kaynakland›-
¤› san›l›yor.

Can veren kaynak; Silivrikap› 
Silivrikap›, ‹stanbul’un kara surlar›n›n güney
kesiminde Mevlevihane Kap›s› ile Belgrad

Kap› aras›nda bulunuyor. Bizans dönemin-
de, kap›n›n hemen d›fl›nda yer alan ve
önemli merkezlerden biri olan Bal›kl› Ayaz-
mas›’ndaki “can veren kaynak” dolay›s›yla
Pighi Kap›s› diye de adland›r›l›yordu. Bi-
zans’›n son döneminde ise Silivri’ye giden
yolun üzerinde oldu¤u için Selybria Kap›s›
ad›n› ald› ve bu ad günümüze dek ulaflt›.
Bal›kl› Ayazmas›’n›n karfl›s›nda bulunmas›
dolay›s›yla, Bizansl›lar zaman›nda Silivrika-
p›’n›n önemi büyüktü. Kap› bu devirde tari-
hi olaylara sahne oldu.  ‹mparator Mihail Pa-
leologos’un generali Alexios Stategopulos
1261 y›l›nda bu kap›y› zorlayarak flehre gir-
di ve Latin ‹mparatorlu¤u’na son verdi.
1422’de II. Murad ‹stanbul’u kuflatt›¤› vakit
çad›r›n› bu kap›n›n karfl›s›na, Bal›kl› Ayazma-
s› sahas›nda kurdu. Fatih’in kuflatmas›nda
da bu kap› karfl›s›na üç top yerlefltirildi. Siliv-
rikap› 1509 depreminde zarar gördü. Surla-
r›n di¤er k›s›mlar›yla beraber II. Bayezid tara-
f›ndan onar›lan kap›n›n üstüne de bu tamiri
bildiren bir kitabe konuldu. Kentleflme süre-
cinde h›rpalanan ama flehirlere farkl› ve özel
bir güzellik katan, bir kaç tarihi sur kap›s›n›n
tan›kl›klar›n› paylaflt›k sizinle. Konuflabilse-
lerdi kimbilir daha neler anlat›rlard›. Bu nok-
tada bize bize ve yetkililere düflen görev ta-
rihimize aç›lan bu kap›lar›m›z› korumak ve el
üstünde tutmak.
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d›zlarla kapl› olmas›d›r. Bu kanatlar›n ‹oannes
Primikerios’un bir savafl zaferinin ard›ndan ta-
k›ld›¤› biliniyor. Büyük yald›zl› kap› denilen bu
üç gözlü kap›n›n d›fl taraf›nda bugün, girifle
kapal› olan bir avlu, onun da önünde küçük
yald›zl› kap› var. Kap›n›n girifl revaklar›n›n du-
varlar›n›, 2. yüzy›la ait mitolojiden al›nm›fl ka-
bartmalar süslerdi. Bu kabartmalarda, Phae-
ton’un düflüflü, cehennemin bekçisi üç bafll›
köpek Cerbere’yi götüren Herkül, elinde bir
kaval oldu¤u halde uyuyan Adonis ve Pro-
metheus’un cezaland›r›l›fl› resmediliyordu.
Ancak bu kabartmalar 18.yüzy›lda kayboldu. 
1453’te ‹stanbul'un Fatih Sultan Mehmet ta-
raf›ndan fethinden 4 y›l sonra, ilave edilen üç
kule ile surlar birlefltirilerek befl köfleli, y›ld›z
fleklinde bir iç kale meydana getirildi.  Kap›n›n
gözleri örüldü, hende¤in üzerindeki köprü
kapat›ld›.  Böylece Bizans ve Osmanl› ça¤› ya-
p›lar› bütünlefltirildi. Hatta imparatorluk hazi-
nesi ilk dönemler burada muhafaza edildi.  
1894 depreminde kulelerin üst k›s›mlar› bü-
yük zarar gördü ve güney kulesinin yukar› k›s-
m›ndaki mermer kaplama ana gövdeden ay-

r›ld›. 1960’ta Mimar Cahide Tamer’in resto-
rasyonuna kadar da bu flekilde kald›. Resto-
rasyon s›ras›nda eksik k›s›mlar k›smen orijina-
line uygun bir flekilde yap›l›p Alt›n Kap›’n›n içi,
geçitleri ve döflemesi temizlendi. 
Bir zamanlar kentin devlet kap›s› ve görkemli
bir zafer kemeri olan Alt›n Kap›, ‹ngiliz yazar
Jane Taylor’›n dedi¤i gibi “Muhteflem bir abi-
denin hazin bir kal›nt›s›” flimdi...

Yollar Edinekap›’ya ç›kard› 
‹stanbul’un en önemli kap›lar›ndan biri olan
Edirnekap› 5. yüzy›lda II. Theodosius zama-
n›nda yap›ld›. Bizans imparatorlar›ndan l. Jüs-
tinanos ve V. Leon bu kap›dan sefere ç›kard›.
‹stanbul’un kuflatmas› s›ras›nda çok fliddetli
çarp›flmalar›n yap›ld›¤› ve Fatih Sultan Meh-
med’in ‹stanbul’a büyük bir zaferle girdi¤i ka-
p›d›r. Osmanl› hükümdarlar› da Eyüp’te k›l›ç
kufland›ktan sonra bu kap›dan geçerdi. ‹stan-
bul surlar›n›n on büyük kap›s›ndan biri olan
Edinekap›’n›n fetih s›ras›nda ilk aç›lan kap› ol-
du¤u söyleniyor. Bu özelli¤ini Osmanl› döne-
minde de koruyan kap›n›n içerisinde, çeflitli

dükkânlar aç›ld› ve esnaf yerleflimi oldu. 
Karayolu ile ‹stanbul’a gelenlerin güzergâh›n-
da bulundu¤u için flehrin ana kap›s› gibi bir ifl-
leve sahipti. Denizyoluyla gelenler ise Gala-
ta’da karaya ç›k›yor, sonra Haliç’in etraf›n›
dolaflarak Edirnekap›’dan flehre girerek bu se-
remoniye uyuyordu. ‹ran’dan gelen elçiler ise
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Belgrat Kap›
Askeri ikinci kap› olan Belgrad Kap›s›, Kanuni
Sultan Süleyman’›n 1512 Belgrad’› fethinden
sonra flehirde yaflayan halk›n bir k›sm›n›, ‹s-
tanbul’a getirterek, bu kap›n›n d›fl›nda yerlefl-
tirdi. Bu tarihten sonra bu kap›ya “Belgrad Ka-
p›s›” ad› verildi. Türkler buray› kamu kap›la-
r›ndan biri haline getirdi. Bizans döneminde
Ksilokerkos Kap›s› olarak bilinen Belgrad ka-
p›s› flimdi pek parlak bir durumda de¤il.

Silivrikap› Topkap›

Edinekap›
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üyük flehirlerin göçe haz›rl›ks›z oldu¤u-
nu, bundan ötürü plans›z kentleflme ya-

fland›¤›n› belirten Kentbilimci Prof. Dr. Ah-
met Vefik Alp, büyük flehirlerin mant›ksal ve
kal›c› bir master plan›n›n oluflturulmad›¤›n›,
bu yüzden flehirlerin mimari aç›dan karmafl›k
bir yap›s› oldu¤unu vurguluyor.
Alp, “Türkiye’de flehir kimli¤ini olufltura-
cak mimari bir hareket yok. Oysa folklo-
rumuzu, milli mimarimizi, gelenek ve gö-
reneklerimizi yans›tan yap›lar yapmal›y›z.
Plans›z kentleflme, bir tümör gibi flehirle-
rin etraf›n› sar›yor ve giderek yay›l›yor.
Böyle devam ederse buralar yaflanmaz bir
hal alacak” diyor ve ekliyor: “Sa¤l›ks›z
kentlerin getirdi¤i sorunlar, ruh sa¤l›¤›m›-
z› da bozuyor; hoflgörümüz azal›yor, ta-
hammülsüzlefliyoruz.”

Kentleflme sizin için ne ifade ediyor?
K›rsal ve kentsel yerleflim olmak üzere iki
tip yerleflim var. 1950’lerde Türkiye’de sa-
nayi at›l›m› yafland›. Fabrikalar kurularak
bant üretim dedi¤imiz, kitlesel üretim ha-
reketleri bafllad›. Fabrikalarla birlikte çal›-
flanlar›n say›s› da artt›.  Binlerce kifli k›rsal
kesimden büyük kentlere göç etti. Kentlefl-
me dedi¤imiz olgu bu y›llarda ortaya ç›kt›.
Bu olgunun bugün olumlu ve olumsuz
yans›malar› yaflan›yor. ‹nsanlar›n ve kentle-
rin yerleflim durumlar›n›, stratejilerini, de-
mografyalar›n› ve gelece¤ini inceleyen ve

bir Birleflmifl Milletler teflkilat› olan HAB‹-
TAT’›n yay›mlad›¤› son raporlara bakt›¤›-
m›zda, bugün dünyay› tehdit eden birçok
küresel riskten bir tanesinin de plans›z
kentleflme oldu¤unu görüyoruz. 1950’ler-
de dünya üzerindeki insanlar›n yaklafl›k
yüzde 18’i kentlerde, gerisi k›rsal alanlarda
yafl›yordu. Bugünlerde bu oran yüzde
50’ye ç›kt›. Yani dünya nüfusunun yar›s›,
yirmi kadar megakente t›k›flt›. Büyük flehir-
lere göç, ekolojik dengenin bozulmas›na
neden oldu, olmaya da devam ediyor. Ya-
flanan tüm olgular birbirine ba¤l› ve hepsi-
nin nedeni biz insanlar›z... 
‹nsan, kendi kuyusunu kendisi kaz›yor. Bir
bak›ma kendi sonumuzu haz›rl›yoruz yani.
Bunu aç›kça görmek mümkün. Büyük fle-
hirler göçe haz›rl›ks›zd›. Bunun en iyi örne-
¤i de ‹stanbul. Plans›z kentleflme maalesef
geliflmemifl veya geliflmekte olan ülkelerde
daha fazla. Geliflmifl ülkelere bakt›¤›m›zda
büyük flehirlere göç yok. Aksine, göç nega-
tif yönde oluyor. ‹nsanlar yavafl yavafl bü-
yük flehirleri terk edip, k›rsal kesime yerlefli-
yorlar. Oysa ‹stanbul’da büyük bir kaos ya-
flan›yor. Biraz ya¤mur ya¤sa trafik s›k›fl›yor,
kent içi ulafl›m çekilmez bir hal al›yor.

Plans›z kentleflme ruh sa¤l›¤›n› nas›l
etkiliyor?
Büyük flehirlerde sinir sistemimizin bozul-
mas› çok normal. Gürültü, görsel kirlilik,
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Kentlerin insana benzedi¤ini ve iyi
bak›ld›¤›nda onlar›n da sa¤l›kl›
yaflayabilece¤ini söyleyen
Kentbilimci Prof. Dr. Ahmet Vefik
Alp, kentlerde büyük bir karmafla
yafland›¤›n› ve kentlerin 
kimliksiz kald›¤›n› söylüyor. 

“Kentlerimizin bir kimliği yok”
Kentbilimci Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp: B

TRANSMAR ad›n› tafl›yan “Pendik-Yeflilköy Otoray Yüzer Viyadük” projesi.
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bir hal alacak. 
Bu ilkel yap›laflma, bir tümör gibi flehirlerin
etraf›n› sard› ve giderek de yay›l›yor. ‹stan-
bul’un yüzde 70’i plans›z, projesiz ve çirkin
yap›larla dolu. Günde 600 araç plaka al›p
soka¤a ç›k›yor. Buna neden izin veriliyor?
‹stanbul’u art›k büyütmeyin ve çekifltirme-
yin. Her türlü yeni ve büyük projeyi ‹stan-
bul’un s›rt›na yüklemeyin. K›sacas› art›k ‹s-
tanbul’un yer yap›s›na, iklimine, kültürüne,
geleneklerine ve tarihi dokusuna uyan bir
imar plan›, master ana plan› oluflturun...

Plans›z kentleflmenin getirdi¤i sorunla-
ra karfl›l›k çözüm önerileriniz nelerdir?
Kent, ayn› insan gibi yaflayan bir organiz-
ma. Kentlerin de bir ömrü var. Onlar da in-
sanlar gibi do¤uyor, olgunlafl›yor, sonra
hasta olup ölüyor. Hiçbir kent ilelebet kal›-
c› de¤il. Nas›l insan›n bir dolafl›m sistemi
varsa, kentin de bir ulafl›m sistemi var; na-
s›l insan›n sindirim sistemi varsa, kentin de
altyap›s› var; nas›l insan›n sinir sistemi var-
sa, flehrin de iletiflim hatlar› var.  Bana gö-
re insanla flehir birbirine çok benziyor. ‹yi
bakarsan›z sa¤l›kl› yafl›yor. 
‹stanbul’un bugün dengeleri bozulmufl du-
rumda. Mesela üçüncü köprü projesi var.

Bu proje hayata geçerse zaten azalan yeflil-
lik alanlar›m›z› yok edece¤iz. Onun için ku-
zeyden üçüncü köprüye bugün için karfl›-
y›m. Ancak ben di¤erleri gibi karfl›y›m de-
mekle yetinmiyorum, alternatif projelerimi
de sunuyorum. Çünkü ‹stanbul’un bir eksi-
¤i de transit geçiflin olmay›fl›. “TRANS-
MAR” ad›n› tafl›yan “Pendik-Yeflilköy Oto-
ray Yüzer-Viyadük” projesi transit geçiflin
Bo¤aziçi'nin kuzeyinden de¤il, güneyden,
Marmara Denizi’nden olmas› gerekti¤ini
savunuyor. Bu projeyle araçlar ‹stanbul’un
içine girmeyecek. Proje kuzey otoyolu ve
üçüncü köprü için harcanacak kamulaflt›r-
ma paras›yla yap›labiliyor. Fatih Sultan
Mehmet Köprüsü transit geçifl hedefinden
çok uzaklaflt›. Avrupa’ya uzanan sürat yolu
olan TEM’de araçlar art arda, tampon tam-
pona…
Ayr›ca Avc›lar ile Zincirlikuyu aras›nda çal›-
flan metrobüs yerine ayn› güzergâhta, ha-
vada tek kolon üzerine giden monoray sis-
teminin ‹stanbul için daha uygun olaca¤›n›
defalarca söylemifltim. Metrobüs için yolun
ortas›na aç›lan iki flerit mevcut yolu daralt›-
yor. Ancak monoray, gidifl-gelifl tek kolon
üzerine oturan iki kirifl ve iki ray kullanabil-
di¤inden mevcut yollar daralmayacakt›.

Metrobüsün özel kulvarlar›n› yapabilmek
için köprülerde geniflletmeler gerekmeye-
cekti. Elzem bir ihtiyaç olan emniyet fleritle-
ri iptal edilmeyecekti. Monoraylar çevreci
oldu¤undan metrobüslerin neden oldu¤u
hava kirlili¤i olmayacakt›. Estetik olarak çok
daha ça¤dafl olacakt›.

‹stanbul sizin için ne ifade ediyor?
Kalam›fl’ta do¤dum ve büyüdüm. Eskiden
ahflap binalar, köflkler, bahçeler vard›. De-
niz p›r›l p›r›ld›. Arkadafllarla beraber Kala-
m›fl iskelesine istavrit tutmaya giderdik.
Hafta sonlar› Kalam›fl koyunda denizde
sandal› demirleyecek yer bulamazd›k. Kala-
m›fl flark›lara konu olmufl bir yerdi: “Bir tat-
l› huzur almaya geldim Kalam›fl’tan…”
fiimdi ise yazlar› kötü bir koku al›yorsunuz
Kalam›fl koyundan...
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ulafl›m gibi her fley problem. Kimi zamanlar
fark›nda olmasak bile büyükflehirin kaosu
beynimize iflliyor ve bizi rahats›z ediyor. Ya-
flanan gerginlikler; etnik çat›flmalar›, bafl-
kald›r›y› tetikliyor. Bunlar daha ciddi bir hal
alabilir. Bütün bu yaflananlar›n ard›ndan in-
san›n duygusal dünyas›nda bir y›k›m oluflu-
yor. Hoflgörümüz azal›yor, tahammülsüzle-
fliyoruz. 1977’de ABD’de yapt›¤›m master
ve doktora e¤itimleri, mimari ve flehirsel
psikoloji üzerineydi. O zamanlar bu kav-
ramlar çok yeniydi. Özellikle ABD, ‹sveç, Ja-
ponya ve Avustralya’da bu konuda çal›fl-
malar o tarihlerde bafllad›. Baz› dernekler,
bilimsel birlikler kuruldu. Ancak ülkemizde
hâlâ mimari psikoloji, flehirsel psikoloji çok
irdelenen, üniversitelerin müfredat›nda ge-
nifl yer alan bir alan de¤il.
‹nsanlar›n yaflad›klar› fiziksel çevreleri ile fi-
ziksel, duygusal ve zihinsel bir iliflki içerisin-
de olduklar› ve bu iliflkinin de karfl›l›kl› oldu-
¤u ortaya konuldu. ‹nsanlar çevreyi nas›l
de¤ifltiriyorlarsa, ki bu genelde olumsuz bir
de¤iflim, çevrenin de insanlar› olumlu ve

olumsuz etkiledi¤i aç›¤a ç›kar›ld›. ‹nsanlar›n
kentlerle, sokaklarla, binalarla, evlerle, hat-
ta odalar›yla olan etkileflimi insanlar›n ruh
sa¤l›¤›n› iyi ve kötü yönde etkiliyor. ‹nsan-
lar kent karmaflas›ndan dolay› bunal›ma gi-
rebiliyor, hatta fizyolojik hastal›klar ortaya
ç›kabiliyor. Bu çok önemli bir boyut. ‹nsan-
lar› mutlu eden çevreleri biz mimarlar›n, fle-
hir planc›lar›n›n yaratmas› gerekiyor.

Büyük flehirlerdeki mimari yap›lar› ve
projeleri nas›l de¤erlendiriyorsunuz? 
‹stanbul, Ankara ve ‹zmir’i ele al›rsak, bu

flehirlerin mant›ksal ve kal›c› bir master pla-
n› oluflamad›. Mimari aç›dan büyük flehirle-
rimizde bir karmafla yaflan›yor. fiehir kimli-
¤ini oluflturacak mimari bir hareket yok.
Örne¤in ‹stanbul’u ele alal›m. Turistler gel-
di¤inde geçmiflten kalan mimari yap›lar›m›-
z› gösteriyoruz. Yeni mimari olarak onlara
sunaca¤›m›z çok az fley var. Genç jeneras-
yon mimarlar›m›z›n iyi örnekleri var, ancak
yeterli de¤il. Yap›lanlar yurtd›fl›nda birçok
yerde mevcut.  Burada önemli olan bizim
folklorumuzu, milli mimarimizi, gelenek ve
göreneklerimizi de yans›tan yap›lar yap-
mak, ama yapamad›k. Ancak birkaç tane
örnek var; rahmetli hocam›z Prof. Dr.  Se-
dat Hakk› Eldem’in Zeyrek’teki Sosyal Si-
gorta yap›lar›, ‹stanbul için muhteflem bir
projedir. Ama flimdi bak›ms›z halde! Kade-
me kademe yükselen, saçaklar›yla, pencere
oranlar›yla (yüksekli¤i 2 m, geniflli¤i 1 m),
cumbalar›yla, yeni yorumlanm›fl, eski yap›-
lar›n kopyas› olmayan bu yap›y› baflka bir
yerde göremezsiniz. Bizim kültürümüzü
yans›tan, ‹stanbul’a kimlik kazand›racak
mimarileri çok az yapabildik. 

Gecekondulaflman›n önüne neden ge-
çilemiyor? 
Gecekondu çarp›k kentleflmenin ana un-
surlar›ndan biri. Gecekondunun önüne ne-
den geçilsin ki, herkes memnun hayat›n-
dan! ‹fladam› gecekondudan memnun,
çünkü fabrikas›n›n hemen yak›n›nda ucuz
iflgücünü sa¤lam›fl oluyor. Gecekonduda
yaflayanlar memnun, çünkü arsa paras›
ödemeden flehrin tüm nimetlerinden fay-
dalan›yorlar. Merkezi hükümet memnun,
çünkü hazineye hiçbir yük binmeden ko-
nut sorunu bir flekilde çözülüyor. Yerel yö-
neticiler memnun, çünkü buray› oy deposu
olarak görüyorlar. Demek ki yerel yönetici,
merkezi yönetici, gecekonducu, iflveren
memnun... Peki, kim istemiyor gecekondu-
laflmay›? Bir tek biz akademisyenler istemi-
yoruz! Kâ¤›t üzerinde kendimiz yaz›p ken-
dimiz okuyoruz. Deprem tehlikesini, gö-
rüntü kirlili¤ini, güvenli¤i ve yaflanabilecek
çeflitli problemleri düflünen yok. Özellikle
‹stanbul ve ‹zmir’de çok yönlü büyük bir
imar reformunun yap›lmas› flart. Zihniyet
de¤iflmeli. Yoksa buralar giderek yaflanmaz

“‹stanbul’u art›k büyütmeyin
ve çekifltirmeyin. Her türlü

yeni ve büyük projeyi 
‹stanbul’un s›rt›na 

yüklemeyin. ‹stanbul’un yer
yap›s›na, iklimine,

kültürüne, geleneklerine ve
tarihi dokusuna uyan bir
imar plan› oluflturun...”

“Çarp›k kentleflme bir tümör
gibi flehirlerin etraf›n› sard›

ve giderek de yay›l›yor.
Bunun önüne geçilmezse
büyük flehirler yaflanmaz

hale gelecek...”

GEBZE Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Elektronik Bölümü projesi.

Foto¤raf: Y›lmaz Bulut
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İstanbul’a direnen     kapılar ve pencereler

Her pencerenin bir hikayesi vard›r anlayana,
Her hikayenin bir kap›s› vard›r aç›lan soka¤a…
Kimisi göstermeliktir,
kimisi yaflanmal›k…
Kimisi öldürür, kimisi güldürür…
Kimisi de öyle yoktur ki,
odalarda nice ›fl›klar söndürür…

vler sadece bar›nak m›d›r bizler için? Elbette de¤il...
Kendimizi güvende hisetti¤imiz, huzur duydu¤u-

muz, sevgiye bo¤uldu¤umuz ve herfleyi paylaflt›¤›m›z bir

mekand›r... Evlerimiz, pencerelerimiz, kap›lar›m›z yaflan-
t›m›za flahit olurlar her daim... Kimi zaman mutlulu¤u-
muzu paylafl›rlar, kimi zaman üzüntümüzü... 

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

E

Parayla m› pencereni boyamak maviye, 
içinden geldi¤i gibi?

Kirac› m›s›n bu hayatta?
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yo¤lu taraf›ndan nalburiye toptanc›l›¤› yap-
mak üzere kuruldu. 1980 y›l›nda babam›zdan
devrald›¤›m›z firmay›, benim yönetimimde,
h›rdavat ve nalburiye toptanc›l›¤› yaparak da-
ha ileri götürmek üzere yola ç›kt›k. 1980 y›l›n-
da h›rdavat sektörüne girdi¤imizde konusun-
da lider olan Kale Kilit ürünlerinin sat›c›l›¤›na
da bafllam›fl olduk. 1990 y›l›nda firmam›z
bünyesine boya toptanc›l›¤›n› da ilave edip
1997 y›l›nda kurumsal bir yap›ya kavufltuk.

Hangi alanlarda faaliyet gösteriyorsu-
nuz?
Bizim ifademizle; kaba nalburiye, h›rdavat,
boya toptan al›m-sat›m ve pazarlama alanla-
r›nda faaliyet gösteriyoruz.

Kaç kiflilik bir ekiple çal›fl›yorsunuz?
Firmam›z yaklafl›k 5 bin m2 kapal› alanda, 40
kiflilik ekibi ile faaliyetini sürdürüyor.

Kale Kilit ürünlerinin sat›fl›n› nas›l ger-
çeklefltiriyorsunuz?
Sat›fl›, firmam›z bünyesindeki pazarlama bö-
lümü elemanlar›m›z yap›yor. Elemanlar›m›z ‹ç
Anadolu Bölgesinde aktif pazarlama ve da¤›-
t›m gerçeklefltiriyor.

Kale Kilit’i di¤er markalarla k›yaslarsan›z
neler söylersiniz?
Kale Kilit’in, sektöründe lider, yenilikçi, öncü
ve sektörüne yön veren bir kurulufl oldu¤u
tart›fl›lmaz bir gerçek. “Kalite, güven, garan-
ti”den ödün vermeyen Kale Kilit, her koflulda
müflteri memnuniyetini ön planda tutuyor.
55 y›ld›r liderli¤ini sürdüren böyle deneyimli
ve baflar›l› bir markay›, di¤er markalarla mu-
kayese bile etmiyorum. 

Günümüz ekonomik flartlar› içinde, sek-
törünüzün flu anki durumunu ve gele-
ce¤e dönük planlar›n› de¤erlendirir mi-
siniz? 
Günümüz ekonomisinin getirmifl oldu¤u yeni
kavram ve sistemlere al›flmaya çal›fl›yoruz. Fi-
yat enflasyonunun dibe vurdu¤u bu dönem-
de, sektörümüzde yaflanan esnaf enflasyo-
nunun da bir flekilde önüne geçilmesi gerek-
ti¤ini düflünüyorum. 
Global ekonominin getirmifl oldu¤u s›k›nt›lar-
dan dolay› öz kaynaklar›n önemini kendini
gösteriyor. Bununla birlikte toptanc›l›k kavra-
m›n›n de¤iflen dünyam›zda distribütörlü¤e
veya büyük tedarikçi firmalara dönüflece¤ini
düflünüyorum. Planlamam›z› bu hedefler

do¤rultusunda gerçeklefltiriyoruz.

Bu kritik dönemde ne gibi önlemler al-
may› planl›yorsunuz?
Öz kaynaklar›m›z› daha verimli ve daha ön
plana ç›kartarak yerimizi ve konumumuzu
sektörde sa¤lam bir zemine oturtmay› planl›-
yoruz.

‹fl d›fl›nda neler yapars›n›z?
‹fl d›fl›nda zaman›m›n önemli bir k›sm›n› aile-
me ay›rmay› tercih ediyorum. Ayr›ca Kayse-
ri’de bulunan birçok sosyal yard›mlaflma ve
dayan›flma derne¤inde yönetici ve üye olarak
görev al›yorum.

Sad›k Özgür’le yaflad›¤›n›z ve anlatmak
istedi¤iniz bir an› var m›?
Sad›k Özgür Bey’le bir toplant› esnas›nda ara-
m›zda geçen bir diyalog benim kendisine
olan hayranl›¤›m› ve sayg›m› bir kat daha ar-
t›rd›. Rakip bir kilit firmas›n›n sat›laca¤› bir dö-
nemdi. Kendisine o firmay› neden sat›n alma-
d›¤›n› sordu¤umda, rekabetin insanlar› ve fir-
malar› gelifltirmekteki öneminden bahsetmifl-
ti. Ben de ifl ahlak›n› gösteren bu tutumun-
dan çok etkilenmifltim.
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950 y›l›nda babas› taraf›ndan nalburiye
toptanc›l›¤› yapmak üzere kurulan firma-

y›, daha ileri götürmek isteyen Ahmet Alibe-
yo¤lu, Kale Kilit’le 28 y›l önce tan›flt›klar›n› ve
bu tan›flman›n firmalar›n›n kurumsal bir yap›-
ya kavuflmas› konusunda do¤ru bir ad›m ol-
du¤unu söylüyor.
Kale Kilit’in, her koflulda müflteri memnuniye-

tini ön planda tuttu¤unu ve kendilerinin de
böyle davrand›¤›n› belirten Alibeyo¤lu, Kale
Kilit ürünlerini satman›n kalite ve güvenirlik
aç›s›ndan firmalar›na çok fley katt›¤›n› dile ge-
tirerek, sözlerine flöyle devam ediyor; “Kale
Kilit sadece ürünleri ile de¤il, üretimin arka-
s›ndaki güçlü duruflu ile de  sektöre yön veren
bir kurulufl. Kale Kilit’in kurucusu Sad›k Bey

ile bir toplant›da karfl›laflm›flt›k, kendisinin ti-
cari zekas› ve ahlak›ndan son derece etkilen-
dim ve kendisine olan hayranl›¤›m ve sayg›m
sonsuzdur.

fiirketinizin kurulufl öyküsünü bizimle
paylafl›r m›s›n›z?
Firmam›z 1950 y›l›nda babam›z Ömer Alibe-

1

Kale Kilit 
sektöre 
yön veriyor

Kale Kilit Kayseri
bayilerinden,

Alibeyo¤lu H›rdavat,
Nalburiye, Boya

Makine San. ve Tic.
A.fi Genel Müdürü
Ahmet Alibeyo¤lu

Kale Kilit’in sektöründe lider, yenilikçi ve öncü konumunun tart›fl›lmaz bir gerçek oldu¤unu söyleyen 
Kale Kilit Kayseri bayilerinden Alibeyo¤lu H›rdavat, Nalburiye, Boya Makine San. ve Tic. A.fi. Genel Müdürü
Ahmet Alibeyo¤lu, “Kale Kilit kaliteden, güvenden ve garantiden asla taviz vermeyen bir marka” diyor.

‹ Ç ‹ M ‹ Z D E N  B ‹ R ‹ \ K A Y S E R ‹  
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“Önce s›k›nt›lar çözülmeli”
Asl›nda yarama tuz bast›n›z. Kent, kentleflme art›k bende olum-
lu ça¤r›fl›mlar yapm›yor. Teknolojinin tüm nimetlerinden fay-
dalanmak isterken, asl›nda flehirleri daha da karmafl›k hale
getiriyoruz. Bu ülkede sadece iki-üç flehir kentleflirken, di¤er
kentler tamamen unutuluyor. Modernleflen flehirlerle tek bafl›na
mücadele etmek zorlafl›yor. Örne¤in ben bu mücadele
içerisindeyim ve bu yo¤unlu¤a al›flmaya çal›fl›yorum. Çünkü bu
kente geleli sadece bir ay oldu. ‹stanbul çok güzel ve özel bir
flehir ama dedi¤im gibi, mücadele içerisinde olunca güzelliklere
pek flahit olam›yorsunuz.

Enver K›l›çer/Arkeolog-Müzisyen 

“Bu flehre gelmeye
mecbur b›rak›ld›m”
Kentleflme deyince akl›ma büyüme geliyor. Bir kentin daha
ileri bir noktaya varmas› demek. Ancak ‹stanbul çok h›zl›
büyüyor. ‹nsanlar art›k bu kente s›¤m›yor. Ben ‹stanbul’a
Sivas’tan geldim. Daha do¤rusu gelmek zorunda b›rak›ld›m.
Sivas’ta çiftçilik yap›yordum. Sonra çiftçilik yapamaz hale
geldik, geçinemedik. Ben de ekmek param› kazanmak için
mecburen geldim bu koca flehire...

‹lyas Temur/Otopark görevlisi

K›rsal kesimlerde meydana gelen nüfus art›fl› ve bu sebeple orta-
ya ç›kan ekonomik problemler nedeniyle bu bölgelerden, özellik-
le sanayinin geliflmifl oldu¤u büyük flehirlere do¤ru göç bafllay›n-
ca, çarp›k kentleflme problemi de bafllad›. Bu problem günümüz-
de artarak devam ediyor. Çarp›k kentleflmeye neden olan yap›lar,
kaçak inflaatlar ve gecekondular. Bunu bu derece artmas›n›n se-
bebi, bence ülkemizde çok s›k aral›klarla yap›lan yerel ve genel se-
çimler. Çünkü oy kayg›s› nedeniyle bu tip yap›laflmalara göz yu-
muluyor. Kaçak yap›lara elektrik ve su aboneliklerinin verilmesi,
zaten zor durumda olan vatandafl› bu tip yap›laflmaya itiyor. Du-
rum böyle olunca da çarp›k kentleflmenin önüne geçilmesi pek
mümkün gözükmüyor. Yeflim Yekte/‹nflaat Mühendisi

Kentleflme kavram›n› art›k tüm
vatandafllar, daha çok olumsuz an-
lamda alg›l›yoruz. Bunun temel se-
beplerini, hiç kuflkusuz, çarp›k fle-
hirleflme ve kültürümüzün mutas-
yona u¤ramas› oluflturuyor. Zira
Türkiye'de son 40 y›lda köyden
kente yaflanan göç, beraberinde
flehirli-köylü denen bir yap› ve de-
vam›nda baflkalafl›m geçirmifl bir
jenerasyon yaratt›. Bu jenerasyo-
nun anne babalar›, köy kültürünü
flehirde yaflamaya çal›fl›rken, onla-
r›n çocuklar› flehir mekân›nda var

olan, iç içe girmifl, kar›flm›fl ve deje-
nere olmufl bir tarz› benimsedi. Bu-
gün özellikle büyük flehirlerde ya-
flanan mimari, ekonomik, sosyal
dengesizli¤in temelinde de bana
göre bu dejenere kültür var. Oysa
kentleflme; mimari, sosyal, ekono-
mik ve kültürel bir zenginli¤i ifade
eder. Ancak unutulmamal›d›r ki,
önemli uygarl›klar›n do¤uflu nas›l
kentleflmenin mükemmeliyetine
rastl›yorsa, çöküflleri de kentlili¤i-
nin yozlaflmas›na denk geliyor.

Ali Bayraktar/‹nflaat Teknikeri

Üretim biçimindeki de¤iflimin, yani ekonomik ö¤enin kentleflme tan›m›nda önemli bir yeri var.
Kentleflmenin, tar›msal üretimden daha ileri bir üretim düzeyine geçifl olarak tan›mlanmas›n›n as›l
nedeni de bu de¤il mi zaten? Türkiye’de, büyük bir flehirde yaflamak avantajl› olmakla birlikte bir-
tak›m s›k›nt›lar› da beraberinde getiriyor. Ben de avantajlar› nedeniyle ‹stanbul’a gelmifl, ama
bunun s›k›nt›lar›n› yaflayan biriyim. Beni evimden, ailemden uzaklaflt›r›p ‹stanbul’a getiren neden,
buradaki ifl olanaklar›. Kendi memleketimde ifl olana¤›m olsayd›, buraya gelmezdim. Buradan yola
ç›karak flunu söyleyebilirim; her türlü hizmet sadece büyük flehirler düflünülerek yap›lmamal›.
Yoksa büyük flehirler, özellikle de ‹stanbul yaflanmaz hale gelir.

Neslihan Çetinkaya/T›bbi sekreter

“Çarp›k kentleflme flehirlerin genel problemi”
“‹stanbul’un
nüfusu azalmal›”
Büyük flehirlerde çarp›k kentleflme
alm›fl bafl›n› gidiyor. Her yer plans›z.
‹stanbul’da yaflamak tam bir rezillik.
Nüfus yo¤unlu¤u çok fazla. Do¤ma
büyüme ‹stanbulluyum ve ad›m
ad›m her de¤iflikli¤e flahit oldum.
fiehrin bir taraf› inan›lmaz boyutta
modernlefltirilirken, di¤er taraf y›k›k
dökük… En baflta ‹stanbul nüfusu-
nun azalt›lmas› gerekiyor. 

Naz›m Korkmaz/Garson

Kentleșme kavramını yorumladı

“Kentlili¤in yozlaflmas›, çöküflü beraberinde getiriyor”

Kentleflme asl›nda her anlamda modernleflmedir. Ancak plans›z kentleflmenin getirdi¤i sorunlar, büyük flehirlerde
yaflayanlara da çeflitli s›k›nt›lar yaflat›yor. Bundan ötürü kentleflme denildi¤inde akla stres, gürültü, trafik, 
iflsizlik gibi problemler geliyor. Biz de kentleflme sürecinin merkezinde olan ‹stanbul’da yaflayanlara, kentleflmenin
kendileri için ne ifade etti¤ini sorduk. ‹flte yan›tlar…

“Hizmet büyük flehirlerle s›n›rl› kalmamal›”
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zeyinde yer alan en önemli kabart›, 3414
metrelik yüksekli¤iyle Karçal Da¤›. ‹lçenin
önemli gölü ise, Aral›k Köyü yak›nlar›nda bu-
lunan Karagöl. Yemyeflil ormanlarla çevrili,
eflsiz güzellikteki Karagöl’den sonra, ilçenin
ikinci büyük gölü olan Y›ld›z Gölü, Karçal
da¤lar›n›n eteklerinoe yer al›yor. Karadeniz
ikliminin hüküm sürdü¤ü Borçka’da, yaz ve
k›fl mevsimlerinde bol ya¤›fll› ve ›l›k bir hava
egemen. Bitki örtüsünü, a¤açlar ve meralar
oluflturuyor. Da¤lar›n vadiye bakan yamaçlar›
ladin, köknar ve çam a¤açlar›n›n oluflturdu¤u
“orman denizi” ile süsleniyor. Yüksek kesim-
lerde ise bunlara, mefle, kestane ve k›z›la¤aç
gibi yaprakl› a¤açlar efllik ediyor.

Maçahel, biyolojik çeflitlilik 
aç›s›ndan çok zengin
Borçka ve Camili (Maçahel) aras› 66 km’lik
bozuk bir yol oldu¤u için yolculu¤umuz yak-
lafl›k 2,5 saat sürüyor. Ormanlar›n içinden,
vadilerin k›y›s›ndan geçen bu yol büyüleyici
manzaralarla çevrili. Yolun yaklafl›k olarak
30’uncu kilometresinde, yüksekli¤i 1830 m.
olan Maçahel Geçidi (Küçük Yayla) yer al›yor.
UNESCO’nun burada bir kontrol binas› bulu-
nuyor. Bölge biyolojik çeflitlilik aç›s›ndan çok
zengin. Camili, Türkiye’den UNESCO’nun
“‹nsan ve Biyosfer Rezervi Projesi”ne dahil

edilen ilk yöre. Dünyada 102 ülkeden 482
bölgenin korumaya al›nd›¤› düflünüldü¤ün-
de, Camili’nin ne derece önemli oldu¤u orta-
ya ç›k›yor. Yörenin eski ad› Maçahel olup, bu
isim de halen kullan›l›yor. 
Camili, Artvin'in Borçka ilçesine ba¤l› alt›
köyden oluflan bir bölge. Sözü geçen alt›
köy, belirli bir dönem, Camili Köyü merkez
olmak üzere, bucak olarak da yönetilmifl. Bu
nedenle Camili ismi, halen alt› köyü kapsa-
yan bir anlama da sahip. Tarihsel ve co¤rafi
olarak Maçahel yöresi Türkiye'den, komflu
ülke Gürcistan'a ba¤l› Acaristan Özerk Cum-
huriyeti s›n›rlar› içerisine do¤ru yay›lan uzun
bir vadinin de genel ad›. Vadiye Macahel Va-
disi de deniyor.  Vadi boyunca akan, ana kol-
lar›n› U¤ur-Maral ve Efeler derelerinin olufl-
turdu¤u akarsu Maçahel Suyu olarak an›l›yor
ve s›n›r› geçtikten sonra Çoruh Nehrine kar›-
fl›yor. Bu akarsuyun, dolay›s›yla vadinin sa-
¤›nda ve solunda birçok da¤ köyü bulunu-
yor. Maçahel Vadisi’nin Türkiye taraf›nda bu-
lunan ve yukar›da say›lan alt› köy, Camili
(Maçahel) yöresini oluflturuyor ve Yukar› Ma-
çahel olarak da an›l›yor. 

Huzur veren sessizlik
Trabzon’da bizimle olan ya¤mur Düfller Vadi-
si’nde de k›sa aral›klarla çiselemeye devam

ediyor. Her taraf sis içinde ve bizler de heye-
can içindeyiz. Minibüs floförü bize konakla-
ma konusunda yard›m ediyor. Efeler Köyü,
Kayalar Mahallesi’ndeki Fehmi Avc›’n›n pan-
siyonuna yerlefliyoruz. ‹stanbul’dan gelen ar-
kadafllar›m›zla birlikte di¤er arkadafllarla tan›-
flarak, gecenin ilerleyen saatlerine kadar
süren bir sohbete dal›yoruz. Herkes bölgeyi
ö¤renmek için ev sahiplerini soru ya¤muruna
tutuyor. Sohbetin ard›ndan ertesi günün
program›n› da yap›yoruz. Rotam›zda ilk ola-
rak Maral fielalesi var. Havan›n açaca¤›n› da
ümit ederek Maçahel’deki ilk gecemizde hu-
zur veren bir sessizlikte uykuya dal›yoruz.

Sis, bir düflteymifliz izlenimi veriyor
Ev sahiplerimiz taraf›ndan haz›rlanan nefis
köy kahvalt›s›n›n ard›ndan minibüsle Cami-
li’ye geçiyoruz. Oradan da s›rt çantalar›m›z›
yüklenip Maral fielalesi’ne do¤ru yola ç›k›yo-
ruz. fielale yolu dik oldu¤undan bir hayli a¤›r
olan ve bizi yavafllatan s›rt çantalar›m›z›n efl-
li¤inde iki saatlik t›rman›fl›n ard›ndan flelaleye
nihayet var›yoruz. fielalenin döküldü¤ü yere
eriflebilmek için 40 metre afla¤›ya inmek ge-
rekiyor. Tüm seslerden ar›n›p flelalenin sesi ile
uzun bir süre bafl bafla kal›yoruz. Akflam ko-
naklamak için tekrar kald›¤›m›z pansiyona
dönüyoruz. Kat›ld›¤›m›z tur, Karadeniz turla-

o¤u Karadeniz maceram›z uça¤›m›z›n
Trabzon Havaliman›’na inmesiyle bafll›-

yor. Toplam 14 kiflilik gurubumuzla bize ge-
zi boyunca destek olacak minibüse binip
Artvin’e do¤ru yola ç›k›yoruz. ‹lk dura¤›m›z
Artvin’in güzel ilçesi Hopa. Da¤lar›n denize
dik uzand›¤› k›y› fleridi üzerinde kurulan ilçe,
deniz seviyesinden 10 metre yükseklikte. En
yüksek noktas› ise 1513 metreyle Yavuz Sul-
tan Selim tepesi. Nem oran›n›n yüksek ve
havan›n ya¤›fll› olmas› bitki örtüsünü gür ve
çeflitli k›l›yor burada. K›y›dan 400-600 metre
yüksekli¤e kadar olan yerlerde f›nd›k ve çay
yetifltiriliyor. Arkadafllar›m›z, Artvin flehir
merkezini ve fiavflat’› görmek istese de rota-
m›z› düfller vadisi Maçahel’e çeviriyoruz. Ma-
çahel’e ulaflmak için hiç zaman kaybetme-
den yola koyuluyoruz. Bir saatlik yolculu¤un
ard›ndan Borçka merkezinde iniyoruz. 
Erzurum’dan gelen Çoruh Nehri, Borçka’da
di¤er derelerle birlefltikten sonra Gürcistan-
Batum s›n›rlar›na girerek Karadeniz’e dökü-
lüyor. Çoruh Nehri k›y›s›nda flirin bir yerleflim
yeri olan Borçka, geçit vermeyen karl› da¤la-
r›n, gür ormanlar›n, yataklar› derin ve h›rç›n
akarsular›n yaratt›¤› eflsiz bir güzelli¤e sahip. 
‹lçe topraklar›n›n büyük bir bölümünü, Do¤u
Karadeniz s›rada¤lar›n›n do¤u uzant›s› kapl›-
yor. ‹lçenin do¤usunda, Çoruh Vadisi’nin ku-
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içimizdeki 

tutkularda gizli

Hayatın anlamı
içimizdeki 

tutkularda gizli
Geçit vermeyen karl› da¤lar›n, gür ormanlar›n, 

h›rç›n akarsular›n yaratt›¤› eflsiz bir güzelli¤e sahip 
Borçka’y›, düfller vadisi Maçahel’i, k›rk metreden coflkulu
suyunu b›rakan Maral fielalesi’ni, bir turizm cenneti olan

Yusufeli’ni, rengârenk kelebekleriyle Pokut çevresindeki 
yaylalar›, sizi bulutlara yak›nlaflt›ran Kaçkar zirvesini 

benimle birlikte yeniden keflfetmeye ne dersiniz?

� Haz›rlayan: Kale Kilit 
Müflteri Temsilcisi Süleyman Ergül
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atmak için ayaklar›m›z› göle sokmaya çal›fl›-
yoruz; su inan›lmaz so¤uk. Baz› arkadafllar
gölün buz gibi suyuna kendilerini b›rak›yor,
ama b›rakmalar›yla ç›kmalar› bir oluyor. Sis-
ler aras›ndaki yürüyüflümüz arac›m›z›n bizi
alaca¤› Çaymakçur Yaylas›’na do¤ru devam
ediyor. Adeta farkl› boyutlara geçti¤imiz yü-
rüyüflün yorgunlu¤unu Ayder Yaylas› Kapl›-
calar›nda at›yoruz. Ayder, türlü türlü çiçek-
lerden elde edilen bal›, yayla evleri, flelalele-
ri, dereleri, flifal› kapl›cas›yla s›rt›n› Kaçkar-
lar'a dayam›fl, çam örtülü yamaçlarla kapl›
bir cennet görünümünde. Ancak yap›lafl-
madaki h›zlanma buran›n da yak›n zaman-
da özgün yap›s›n›n bozulaca¤›n›n iflaretleri-
ni veriyor. Yaz aylar›nda yerli ve yabanc› tu-
ristler, 55 derece s›cakl›ktaki flifal› kapl›caya
büyük ilgi gösteriyor. Ayder’de var olan tu-
rizm potansiyeli yolun asfaltlanarak hizmete
girmesiyle kat kat artm›fl. Ayder’de konakla-
d›¤›m›z Liligum Pansiyonu’ndaki akflam ye-
me¤inin ard›ndan, Kuflpuni Pansiyon’daki
e¤lence ve horona kat›l›yoruz. Tulumcunun
Karadeniz melodileri ve horon bafl›n›n do-
¤açlama katt›¤› esprilerle e¤lenceli dakikalar
geçiriyoruz.  

Sislerin içindeki evler, inci tanesi gibi 
Ertesi gün Liligum Pansiyonu’ndaki kahvalt›-

n›n ard›ndan Ayder Yaylas›’nda dolafl›yoruz.
Son foto¤raflar›m›z› çekip, arkadafllar›m›z
için al›flverifl yerlerinden yöresel hediyelikler
ald›ktan sonra arac›m›za binip Çaml›hemflin
ilçe merkezine do¤ru yola ç›k›yoruz. fienyu-
va Köyü’nü geçip, orman için toprak patika-
dan k›vr›la k›vr›la ç›kararak, sislerin aras›n-
dan Pokut Yaylas›na ulafl›yoruz. Çaml›hem-
flin’in Makrevis, Ortan ve Pogina köyleri ta-
raf›ndan kullan›lan yaylada; tamam› ahflap
50 kadar ev bulunuyor. Evlerin en eskisi 250
y›ll›k. Bembeyaz sislerin aras›ndaki evler inci
tanesi gibi s›ralanm›fllar. Bizler de bu evlerin
en ucundaki Demircio¤lu Pansiyona yerlefli-
yoruz.

Son gecemiz en güzel 
manzaralara sahne oluyor 
Pokut çevresindeki di¤er yaylalardan kom-
flu yayla Sal ve Hazinda¤ da gezi program›-
m›zda yer al›yor. Hazinda¤ yaylas›na yapa-
ca¤›m›z do¤a yürüyüflünde, günefl mas-
mavi gökyüzünde ›fl›ld›yor ve bizleri de ›s›-
t›yor. Dobe Yaylas›’nda gördüklerimize
benzeyen rengârenk kelebeklerin foto¤-
raflar›n› çekiyoruz. Buradaki kelebekler
kaçmak yerine bizlere “Hofl geldiniz” der
gibi kanatlar›n› özgürce ç›rp›yor ve üzeri-

mize konmaya çal›fl›yorlar. 
Hazindag’a ulaflt›¤›m›zda manzara de¤ifli-
yor. Uzun y›llard›r bozulmadan günümüze
kadar gelebilmifl ahflap evler, Karadeniz
mimarisinin tüm özelliklerini yans›t›yor.
Günbat›m› için yayladaki evlerin hemen
üzerindeki alana ç›k›p, Alt›parmak Da¤la-
r›’ndan Kaçkar’›n zirvesine kadar en yük-
sek tepeleri görüyoruz. Yaylay› kaplayan
bembeyaz pamuk gibi sis denizi, adeta
yüksek da¤lar›n alt›ndaki bir deniz görü-
nümünde. Güneflin batarken gökyüzüne
ve sis denizine yans›tt›¤› k›z›ll›k ise; turu-
muzun son gecesini geçirece¤imiz Pokut
Yaylas›’nda hayat›m›z›n en güzel manzara-
s›n› sunuyor bize ve flunu söylüyoruz ken-
di kendimize; “Hayat›n anlam› içimizdeki
tutkularda gizlidir.”

r› içinde yürüyüfl aç›s›ndan en zorlusu diyebi-
liriz. Ertesi sabah meflhur Maçahel bal›n›n da
oldu¤u s›k› bir kahvalt›n›n ard›ndan yola ko-
yuluyoruz. Günümüzü Golgit Yaylas›’n› kefl-
fetmeye ay›r›yoruz. Hiç rastlamad›¤›m›z ka-
dar büyük orman gülleri, ladinler, gürgenler,
derelerin sesleri, çiseleyen bir ya¤mur ve sis,
bir düflteymifliz izlenimi veriyor. Yaylaya ilk
defa gitmemize ra¤men rastlad›¤›m›z birkaç
köylünün tarifleriyle sislerle kapl› Golgit Yay-
las›’na ulafl›yoruz. Çiseleyen ya¤mur iyice
h›zlan›yor ve derelerin sesleriyle kar›fl›yor. Fo-
to¤raflar›m›z› çekip orman›n derinliklerine
dal›yoruz. 

Eflsiz bir turizm cenneti; Yusufeli
Ertesi gün erken saatlerde düfller vadisi Ma-
çahel’den ayr›l›p Yusufeli’ne gitmek için bizi
bekleyen arac›m›za biniyoruz. Senelerdir sü-
ren baraj yap›m› sonucu sular alt›nda kalacak
olan Yusufeli, Çoruh Nehri ile Barhal Çay›’n›n
birleflti¤i vadide yer al›yor. Yusufeli co¤rafi
konum itibar›yla çok engebeli, da¤l›k bir ala-
na sahip. Yusufeli; rafting, trekking, da¤c›l›k,
av turizmi, kampç›l›k, foto¤rafç›l›k, kufl göz-
lemcili¤i gibi alternatif spor ve hobilere ev sa-
hipli¤i yap›yor. Do¤al güzellikleri, tarihi ve
mimari dokusuyla do¤al ve eflsiz bir turizm
cenneti olan ülkemizde Yusufeli'nin de pay›
küçümsenemeyecek derecede büyük. Sabah
çok erken yola ç›kt›¤›m›z için ö¤le yeme¤ini
Yusufeli’nde yiyoruz. Özellikle et yemekleri
çok lezzetliydi. Kamptan önceki son flehir
merkezi oldu¤undan eksikliklerimizi gideri-
yor ve Kaçkarlar›n eteklerindeki Olgunlar Kö-
yü’ne hareket ediyoruz. Kamptan önceki son
molam›z› burada verip araçtaki malzemeleri-
mizi ve s›rt çantalar›m›z› kat›rlara yüklüyoruz.
Çünkü bundan sonra araçlar›n gidebilece¤i

bir yol yok. Onlar›n yerini oldukça dayan›kl›
ve güçlü olan kat›rlar al›yor. Hafif bir t›rman›fl
olsa da yükümüzün olmamas›, Olgunlar’dan
Kaçkar zirve t›rman›fl› için ana kamp›m›z olan
Dilberdüzü’ne, keyifli bir do¤a yürüyüflü yap-
mam›z› sa¤l›yor. Kaçkar Da¤›’n›n eriyen kar
sular›ndan oluflan dere, yürüyüfl yapt›¤›m›z
patika boyunca bize efllik ediyor. 2 bin 900
metre yükseklikteki Dilberdüzü ana kamp›na
yaklafl›k üç saat sonra var›yoruz. Yol yorgun-
lu¤unu, kampç›lar için büyük bir avantaj olan
derenin kenar›nda ç›kar›yoruz. Çad›rlar›m›za
yerleflip, akflam yeme¤inin ard›ndan erken-
den dinlenmeye çekiliyoruz. Çünkü ertesi
gün Kaçkar t›rman›fl›ndan dolay› epey zorlu
bir gün geçirece¤iz.

Kaçkar’da bulutlar›n üzerindeyiz
Ertesi sabah kahvalt›m›z› yap›p s›rt çantalar›-
m›z› da yüklendikten sonra Dilberdüzü’nden
Kaçkarlar’›n zirvesine do¤ru yola ç›k›yoruz.
2 saatlik yürüyüflün ard›ndan dünyan›n
3000 metre üzerindeki en büyük buzul göl-
lerinden biri olan Deniz Gölü’ne ulafl›yoruz.
3937 metrelik Kaçkar zirvesi bizi bekledi¤ini
gösteriyor, ama ulaflmak hiç de kolay olma-
yacak. Büyük bir hevesle befl saatlik zorlu
zirve yürüyüflüne bafll›yoruz ve nihayetinde
zirveye ulafl›yoruz. ‹flte tam burada, “Kaç-
kar’da bulutlar›n üzerindeyiz”... Zirve defte-
rine isimlerimizi yaz›p imzalad›ktan sonra
yar›m saatlik bir dinlenmenin ard›ndan,  ki-
milerine göre daha zor olan inifle geçiyoruz.
Akflam üzeri Dilberdüzü’ndeki kamp alan›na
ulafl›p dinlenmeye çekiliyoruz. Akflam hiç
unutamayaca¤›m›z bu zirve yürüyüflü dili-

mizde ve sevinçle çekti¤imiz foto¤raflara
bak›yoruz.
Ertesi gün art›k kamp yaflam›m›z sona eriyor
ve s›rt çantalar›m›z› kat›rlara yükleyerek Ol-
gunlar Yaylas›’na do¤ru yola ç›k›yoruz. Yay-
lada k›sa bir molan›n ard›ndan 3 bin 100
metre yükseklikteki Naletleme Geçifli’ne ha-
reket ediyoruz. Daha önceki yürüyüfllerimiz-
de oldu¤u gibi küçük bir derenin eflli¤inde
Dobe Yaylas›’na (2550 m) ulafl›yoruz. Yol bo-
yunca rengârenk çiçekler ve kelebekler bizle-
re güzel kareler sunarken, birden kayal›klar›n
aras›nda buluyoruz kendimizi. Yo¤un sis al-
t›nda, iller aras›ndaki (Artvin-Rize) geçiflimizi
tamaml›yoruz.

Ayder Yaylas› s›rt›n› Kaçkar’a yasl›yor 
Günefl sürekli bulutlar›n›n aras›na gizleni-
yor, güzel ve serin bir ortam yarat›yor. Sisle-
rin aras›nda birden beliren buz gibi Karade-
niz Gölü’ne ulaflt›¤›m›zda yorgunlu¤umuzu
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üzy›l›n en çarp›c› mimarlar›ndan Zaha
Hadid, 1950 do¤umlu. Irak as›ll› ‹ngiliz

vatandafl› olan dekonstrüktivist mimar,
2004 y›l›nda Pritzker Mimarl›k Ödülü'nü ka-
zand›. Bu ödülü kazanan ilk kad›n mimar
olarak da tan›nan Hadid, kentsel tasar›m›n
s›n›rlar›n› zorlamas›yla da dikkat çekiyor.
2006 Milan Tasar›m Haftas›'nda sergilenen
fütüristik mutfak tasar›m› "Z.Island" ile de
ad›ndan s›kça söz ettiren Zaha Hadid'in ‹s-
tanbul'a ataca¤› imza ise “‹stanbul Stratejik
Plan›”n›n bir parças› olarak seçilen "Kartal
K›y› Kesimi Kentsel Dönüflüm Projesi".
Wolfsburg, Phaeno Bilim Merkezi, Leipzig
BMW Merkezi gibi binalar›n mimar› olan
Zaha Hadid'in son olarak Dubai Opera Bina-
s› için haz›rlad›¤› proje ise merakla bekleni-
yor. Mimarinin divas› olarak tan›mlanan Za-
ha Hadid’in mimarl›k çizgisi, “Böyle bir fley
de yap›l›r m›?” diye sorduracak kadar de¤i-
flik ve s›ra d›fl›.

Hadid, ikna etme 
konusunda zorlan›yor
Zaha Hadid, ülkemizde de oldukça popüler.
Genç kuflak mimarlar aras›nda oldukça iyi
tan›nan, mimarl›k medyas›nda s›k s›k yer
bulan bir isim. Londra'da yafl›yor ama Viya-
na Uygulamal› Sanatlar Üniversitesi ve Ya-
le'de dersler veriyor, yapt›¤› projelerin pe-

flinde dünyay› dolafl›yor. Yapt›¤› aç›klama-
larda kendisini en çok yoran fleyin, “Her za-
man birilerini bir fleylere ikna etmeye u¤rafl-
mak” oldu¤unu söylüyor. Mimarl›k cami-
as›nda projeleri, s›kça 'Çok parlak ama infla
edilemez' elefltirilerine maruz kalan Zaha
Hadid, yerçekimine karfl› gelen fikirleri, dik
aç›lar› pek sevmemesi ve tasar›mlar›ndaki
hareketlilik yüzünden, uzun zaman sadece
çizmekle yetinmifl; ama asla çal›flmaktan
vazgeçmemifl.

Tasar›mlar›yla Türkiye’de
Zaha Hadid, Kartal için oldukça ilginç mima-
ri yap›ya sahip eserler tasarlad›. Ocak
2009’da uygulanmaya bafllanacak proje,
yaklafl›k 10 milyar dolara mal olacak. Yeni

Kartal; kültür merkezi, opera binas›, göl ve
çevresi, kamu binalar›, al›flverifl merkezi, ma-
rinas› ve meydan›yla dünyan›n en ilginç mi-
mari eserlerinden olufluyor. “Kartal K›y› Kesi-
mi Kentsel Tasar›m Projesi” olarak adland›r›-
lan dönüflüm için, Zaha Hadid, “Benim usta-
l›k projem” diyor. Projede as›l amac›n sahili
ana yollara ba¤lamak ve bir a¤ sistemi olufl-
turmak oldu¤unu belirten Hadid, bölgenin
topografyas›n›n ve peyzaj›n›n da a¤ sistemi-
ne fikir verdi¤ini ekleyerek, projede kentsel
donat› alanlar›na fazlas›yla yer verildi¤ini vur-
guluyor. Kartal Projesi’nde Kartal ve Pendik’i
dikifl izi olmadan yatay olarak ba¤lamay›
planlad›¤›n› belirten Hadid, Kartal Proje-
si’ndeki fikri ise flöyle tan›ml›yor; “Tek bir viz-
yon, kabul edilebilir farkl› ölçekler, a¤, farkl›

bölümlerde ve ölçeklerde de¤iflken.” Ünlü
mimar, tasar›m›ndaki her a¤›n farkl› bir flekil-
de yorumlanabilece¤ini, kendisine ilham ve-
renin ise ‹stanbul’daki tarihi eserler oldu¤unu
söylüyor.

Zaha Hadid’den yeni bir kimlik
Kartal k›y› kesimi kentsel dönüflüm çal›flma-
s›yla Kartal’daki at›l sanayi tesisi alanlar›n›n
de¤erlendirilmesinin yan› s›ra bölgenin ‹s-
tanbul’un yeni cazibe merkezlerinden biri
olmas› hedefleniyor. Proje tamamlan›nca
Kartal dünyan›n en büyük teknoloji merke-
zlerinden biri haline gelecek. Projede Kartal
ve Pendik için geometrik flekillerden oluflan
yeni bir mimari a¤ ortaya konuluyor. ‹ki ya-
ka birbirine ba¤lan›yor; karayolu ve demir-
yolu ba¤lant›lar› ile konut alanlar›n› birbiri-
ne ba¤layan yeni bir metropol oluflturulu-
yor. Yeni bir kimlik yarat›larak bunun var
olan alana gömülmesi amaçlan›yor. Projede
ifl ve konut kuleleri yer al›yor. 2500 metre-
kareden 25 bin metrekare büyüklü¤e kadar
parseller olacak. Karfl›l›kl› büyük kuleler ya-
p›lacak. Kenarlarda bofl alanlar b›rak›larak
parklar yap›lacak. Küçük binalardan büyük
binalara do¤ru giden bir yap›lanma olacak.
Geometrik flekillerden oluflan de¤iflik mi-
mari parçalar birbiriyle birleflecek. 
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Mimarl›¤›n Nobel’i say›lan
Pritzker Ödülü’nü kazanan ilk
kad›n mimar olan Zaha
Hadid, “Mimarinin divas›”
olarak tan›mlan›yor. 

Y

Zaha HadidZaha Hadid

Tasarımın sınırlarını 
zorlayan bir mimar 
Tasarımın sınırlarını 
zorlayan bir mimar 

Kartal K›y› 
Kesimi Kentsel
Tasar›m Projesi’



kontrol edebilme imkân› sa¤lad›k. Bugün
sektörümüzde yine bir ilki daha gerçek-
lefltirmenin onurunu yafl›yoruz” dedi.
Mobil Kap› Güvenli¤i Sistemi uyar›, bilgi-
lendirme, kontrol (uzaktan eriflimle kap›
aç›p kilitleme) ve diyafon fonksiyonlar›n›
kullan›c›n›n hizmetine sunmaktad›r.

Tehlikeli durumlarda 
an›nda SMS ile uyar›
Kifli evde ya da ifl yerinde yokken,  kap›
ya da pencere zorland›¤›nda kullan›c›,
telefonuna gelen SMS ile uyar›lacak. Sis-
teme istenirse gaz, duman ve yang›n de-
tektörü de eklenerek ola¤anüstü bir du-
rumda kifli uyar›lma ve bilgilenme olana-
¤›na sahip olacak.

Elektronik bekçiniz
Kullan›c› kendi belirledi¤i zaman aral›kla-
r›nda, ev ve iflyerine ne zaman girifl ç›k›fl
yap›ld›¤› konusunda dünyan›n neresinde
olursa olsun cep telefonuna gelen me-
sajla bilgilendirilecek.

Uzaktan eriflimle kap› açma-kilitleme
Dünyan›n neresinde olursan›z olun cep
telefonunuzdan SMS göndererek kap›n›-

z› aç›p kilitleyebileceksiniz.

Diyafon
Kap› üzerine monte edilebilen bir diya-

fon ile ilgili mekana gelen kifli, diyafon
üzerindeki butonu kullanarak mekan sa-
hibi ile do¤rudan görüflme imkan›na sa-
hip olacak. 
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obil Kap› Güvenli¤i Siste-
mi’nin tan›t›m›; 10 Ekim’de

CeB‹T Biliflim Eurasia Fuar›’nda, Ka-
le Endüstri Holding A.fi. Yönetim
Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Kenan
K›z›ltan ve Turkcell Katma De¤erli
Ürün ve Servislerden Sorumlu Ge-
nel Müdür Yard›mc›s› Cenk Ser-
dar’›n kat›l›m›yla gerçeklefltirildi.

“Yenilikçi ürünlerle 
ürün yelpazemizi 
zenginlefltiriyoruz”
Mobil Kap› Güvenli¤i ile ilgili olarak
Kale Endüstri Holding A.fi. Yönetim
Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Kenan
K›z›ltan: “Kale Kilit olarak, 55 y›ll›k
geçmiflimizde çok say›da baflar›ya
imza att›k. Bugüne dek hep ‘kalite’
ve ‘güvenilirlik’ kavramlar›yla an›l-
d›k. Bizim için çok temel olan bu
kavramlar› daha da gelifltirerek ko-
ruman›n yan› s›ra, ‘yenilikçi’ ürün-
lerle ürün yelpazemizi zenginlefltire-
rek, dünyada güvenlik sektöründe
yaflanan en son geliflmelere a¤›rl›k
vermeye devam ediyoruz. Turkcell
Mobil ‹mza teknolojisi kullan›larak
Kale Kilit taraf›ndan gerçeklefltirilen
Mobil Kap› Güvenli¤i Sistemi ile
dünyan›n neresinde olursan›z olun,
size ait mekân›n kap› güvenli¤ini

Kapınızı cep telefonunuzdan 
açıp kilitleyin!

M

Türkiye’nin lider kilit üreticisi Kale Kilit,  günümüz teknolojisini 55 y›ll›k deneyimi ile
birlefltirerek sektöründe bir ilke daha imza att›. Kale Kilit, Turkcell taraf›ndan 
gelifltirilen mobil imza teknolojisini kullanarak, gelifltirdi¤i “Mobil Kap› Güvenli¤i 
Sistemi” ile dünyan›n neresinde olursan›z olun, cep telefonunuzdan mobil imza kullanarak
kap›n›z› güvenle aç›p kilitleyebilme imkân› sunuyor.

KALE Endüstri Holding Yönetim 
Kurulu Baflkan Yard›mc›s› 
Kenan K›z›ltan ve Turkcell Katma 
De¤erli Ürün ve Servislerden Sorumlu
Genel Müdür Yard›mc›s› Cenk Serdar
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dan 55 y›l önce, idealist bir giriflimci olan Sa-
d›k Özgür taraf›ndan at›ld›. 
Kale Kilit Grubu 2 bin 500 çal›flan› ve çal›flan-
lar›n aileleri ile birlikte 10 bin kiflilik bir Kale
Ailesi olufltururken, 70 toptanc› bayi ve 7 bin
500 sat›fl noktas› ile dolayl› olarak yaklafl›k 50
bin kiflilik bir kitlenin geçimini sa¤layan dev
bir sanayi kuruluflu haline geldi.

Kale Kilit ihracatta da lider
Kaliteli ürünleri ile kilit sektörüne yön veren

Kale Kilit, Türkiye’de oldu¤u kadar uluslara-
ras› kilit pazar›nda da güçlü bir konumda bu-
lunuyor. Türkiye’nin kilit ihracat›n›n yüzde
70’ini gerçeklefltiren Kale Kilit, 2006 ve 2007
y›l›nda gerçeklefltirdi¤i ihracatla, iki y›l üst üs-
te ‹stanbul Maden ve Metal ‹hracatç› Birlikle-
ri (‹MM‹B) taraf›ndan verilen “En Çok ‹hra-
cat Yapan Firma” ödülünü “metal eflya” ka-
tegorisinde alarak, bu alandaki baflar›s›n› ka-
n›tlad›. 
55 y›ll›k bilgi birikimi ile, sektöründe pek
çok ilke imza atan Kale Kilit, dünyan›n
devlet destekli ilk markalaflma program›
olan TURQUALITY® kapsam›na al›nan ilk
ve tek kilit markas›...

Üretim kapasitesini art›rd›
Entegre ve teknolojik tesislerinde günde 100
bin adet kilit üreten Kale Kilit, 2008 y›l›nda
geçen y›la oranla yüzde 34 oran›nda verimli-
lik art›fl› sa¤layarak günlük üretim kapasitesi-
ni 120 bin adede ç›kard›. 2007 y›l›nda yakla-
fl›k 20 milyon adet kilit üreten Kale Kilit’in,
2008 y›l sonu itibariyle ulaflt›¤› sonuç; y›lda 27
milyon adet.

Kale Kilit

Türkiye’nin lider kilit üreticisi
Kale Kilit, 55. y›ldönümünü

Esma Sultan Yal›s›’nda 
düzenledi¤i toplant› ve gala

yeme¤iyle kutlad›. Kale Kilit,
giderek artan üretim kapasitesi

ve teknolojik altyap› ihtiyac› 
nedeniyle Güngören’deki üretim 
tesislerini Çerkezköy’de, dev bir 

çat› alt›na tafl›maya haz›rlan›yor.

yıl bayi
toplantısı

ESMA Sultan Yal›s›’nda gerçeklefltirilen ve Kale
Kilit’in 55. kurulufl y›ldönümünün kutland›¤› bayi
toplant›s›, Funda Arar konseri ile tamamland›. 

BAY‹ toplant›s›nda Prof. Dr. Acar Baltafl “Yar›n›
Yakalamak” konulu konferans verdi. 

55.
ale Kilit Yönetim Kurulu Baflkan› Sedat
Özgür, Kale Kilit’in 55. y›ldönümünü

kutlamak üzere ‹stanbul’da düzenledi¤i Bayi
Toplant›s›nda 2011 y›l›n›n ikinci yar›s›nda
üretim tesislerini Çerkezköy’e tafl›yacaklar›n›
ve bunun için büyük bir yat›r›m yapmay›
planlad›klar›n› aç›klad›.
Türkiye çap›nda 7 bin 500 ayr› sat›fl noktas›n-
da tüketicisiyle buluflan Kale Kilit, 31 Ekim
tarihinde ülkenin dört bir yan›ndan gelen
300’den fazla toptanc› bayisini ‹stanbul’da
bir araya getirdi. Kale Kilit’in yeni dönemde
gerçekleflecek yat›r›mlar›n›n ve hedeflerinin

paylafl›ld›¤› Esma Sultan Yal›s›’ndaki toplant›-
da konuflan Kale Kilit Yönetim Kurulu Baflka-
n› Sedat Özgür flunlar› söyledi: 
“55. y›l›m›z› kutlad›¤›m›z bu y›l, Kale Kilit ola-
rak Türkiye’nin ve dünyan›n en bilinen, kali-
teli ve güven veren markalar› aras›nda yer al-
maktan gurur duyuyoruz. ‹ç piyasada yüzde
65 pazar pay›na sahibiz ve halen Türkiye’nin
kilit ihracat›n›n yüzde 70’ini biz gerçeklefltiri-
yoruz. Güngören’de kurulu tesislerimizi Çer-
kezköy’e, 380 dönümlük yeni arazimize tafl›-
yarak dev bir çat› alt›nda birlefltirece¤iz. Ar-
Ge yat›r›mlar›na h›z veriyor, güvenlik alan›n-
da ç›¤›r açacak yeni teknolojiler üzerinde ça-
l›fl›yoruz. Kale Kilit, 2009’da teknolojisiyle fla-
fl›rtmaya devam edecek.” 
Esma Sultan Yal›s›’nda gerçeklefltirilen ve  55.
kurulufl y›ldönümünün kutland›¤› bayi toplan-
t›s›, Prof. Dr. Acar Baltafl’›n “Yar›n› Yakala-
mak” konulu konferans›n›n ard›ndan akflam
yeme¤i ve Funda Arar Konseri ile tamamland›. 

Kale Kilit, yaklafl›k 50 bin 
kiflinin geçimini sa¤l›yor
Türkiye’nin önde gelen sanayi kurulufllar›
aras›nda yer alan Kale Kilit’in temelleri bun-

K

TOPLANTIDA Kale 
Kilit Yönetim Kurulu
Baflkan› Sedat Özgür

ile beraber, Kale
Endüstri Holding
Yönetim Kurulu 
Üyeleri Sadakat

Saylam, Sefa Çizer,
Sema Gürün birlikte

yer ald›lar.

4 0 • K A L E M  • S A Y I  7

YÖNET‹M Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Kenan K›z›ltan
toplant›daki konuflmas›nda Kale Kilit bayilerine 55
y›ld›r Kale Kilit ile beraber yürüdükleri için teflekkür etti.
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ürkiye’nin lider kilit
firmas› Kale Kilit, ‹s-

tanbul Sanayi Odas› (‹SO)
taraf›ndan aç›klanan Tür-
kiye’nin en büyük 500 sa-
nayi kuruluflu listesinde,
bu y›l da yerini ald›.  
fiirketin bu y›lki hedefleri-
ni aç›klayan Kale Kilit Yö-
netim Kurulu Baflkan› Se-
dat Özgür, “Sektörümüz-
deki lider konumumuzu
sa¤lamlaflt›rmak ve ulus-
lararas› alandaki baflar› grafi¤imizi yükseltmek ad›na,
yat›r›mlar›m›za h›z kesmeden devam ediyoruz. Kale
Endüstri Holding olarak, bu y›l›n bafl›nda belirledi¤i-
miz 40 milyon dolarl›k yat›r›m hedefimiz do¤rultu-
sunda, üretim ve hizmet kalitemizi yükseltme yolun-
day›z.”dedi. 
Her y›l geniflleyen ifl hacmi nedeniyle, Güngören’de
bulunan üretim tesislerini Çerkezköy’e tafl›maya
haz›rlanan Kale Kilit, verimlili¤i artt›rmak, birim za-
manda daha çok ürün üretmek ve teknolojik altya-

p›s›n› gelifltirmek ad›na
farkl› yat›r›mlar yapmaya
devam edecek.

‹hracatta 
istikrarl› büyüme
Dünyan›n en büyük üç
entegre tesisinden biri
olan ve bugüne kadar
100’ü aflk›n ülkeye ihra-
cat gerçeklefltiren Kale
Kilit, 2007 y›l›nda ihracat
rakam›n› bir önceki y›la

oranla yüzde 28 art›rd›. 
Toplam kilit üretiminin yüzde 50’sini ihraç eden Kale
Kilit’in Ortado¤u’dan Avrupa’ya, Afrika’dan Latin
Amerika ülkelerine uzanan genifl bir ihracat haritas›
var. Kale Kilit’in ihracat alan›ndaki baflar›lar› büyük
takdir görüyor. 
55 y›ll›k bilgi birikimi ile, sektöründe pek çok ilke im-
za atan Kale Kilit, dünyan›n devlet destekli ilk marka-
laflma program› olan TURQUALITY® kapsam›na al›-
nan ilk ve tek kilit markas› olma özelli¤ine sahip.

Türkiye’nin en
büyük 500

sanayi
kuruluflundan
biri olan Kale

Kilit, baflar›
grafi¤ini her y›l

art›rarak,
yat›r›mlar›na 
h›z kesmeden
devam ediyor.

T

Kale Kilit, en büyükler arasında

ale Kilit, Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Vahap
Munyar, Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdürü ‹brahim

Ekinci ve Referans Gazetesi Haber Koordinatörü Jale Özgen-
türk’ü, Güngören’deki  Kale Endüstri Holding binas›nda ko-
nuk etti. Kale Kilit Yönetim Kurulu Baflkan› Sedat Özgür ve
Yönetim Kurulu Üyesi Sema Gürün’ün ev sahipli¤i yapt›¤›
kahvalt›da gerçeklefltirilen s›cak sohbet s›ras›nda,  Kale Kilit’in
sektördeki yeri, hedefleri, yeni teknolojiler baflta olmak üzere
Türkiye ekonomisinde yaflanan geliflmeler tart›fl›ld›. 
Kale Kilit’in kuruluflundan bu yana yapt›¤› çal›flmalar hakk›n-
da bilgi veren Sedat Özgür, Türkiye kilit sektörünün lideri
olan Kale Kilit’in ihracatta da çok etkin oldu¤unu ifade etti.
Sedat Özgür, Kale Kilit’in her zaman h›rs›z›n bir ad›m önün-
de oldu¤unu belirterek Ar-GE faaliyetlerine verilen önem
üzerinde durarak, son olarak gelifltirilen kilitler ve yap›lan ye-
nilikleri aktard›. Kale Kilit taraf›ndan gelifltirilen ve üstün gü-
venlik ve kullan›m kolayl›¤› tafl›yan yeni ürünlere büyük ilgi
gösteren konuklar, Kale Kilit Fabrikas›n› gezerek, kilit ve ba-
rel üretimi  aflamalar›n› izlediler.  

KKale Kilit, “Türkiye’nin Süper Markaları” arasında

ektörünün lider markas› Kale Ki-
lit, ‹ngiltere merkezli ba¤›ms›z bir

marka de¤erlendirme organizasyonu
olan Superbrands taraf›ndan, Türki-
ye’nin Süpermarkalar› aras›nda aç›k-
land›. Markalaflma sürecinde baflar›l›
olan, kalite odakl› kurumlar›n yer al-
d›¤› ve dünyan›n önemli baflkentleri
ile Türkiye’de, politika, akademi ve ifl
dünyas›na da¤›t›lan Superbrands ki-

tab›na dahil edilen ilk Türk kilit firma-
s› olan Kale Kilit, bu geliflme ile birlik-
te sektördeki öncü konumunu pekifl-
tirdi. 
Markalaflma konusunda otorite konu-
munda olan ve toplam 72 ülkede fa-
aliyet gösteren Superbrands Organi-
zasyonu, kitab›na dahil etti¤i kurum-
lar› uluslararas› a¤› vas›tas›yla dünya
çap›nda genifl bir kitleye duyuruyor. 

S

Kale Kilit, dünya çap›nda tan›nm›fl “Superbrands 
Organizasyonu” taraf›ndan “Türkiye’nin Süper 
Markalar›” kitab›na dahil edilen ilk kilit markas› oldu.

Kale Endüstri Holding, Güngören’deki
binas›nda gazetecileri konuk etti.
Gazetecilerle, Kale Kilit’in sektördeki yeri,
hedefleri, yeni teknolojiler ve Türkiye
ekonomisinde yaflanan geliflmeler konufluldu.

Basının duayenleri 
Kale Kilit fabrikasını gezdi
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Kale Kapı Pencere Sistemleri, bayileriyle Denizli’de

ale Kap› Pencere Sistemleri bayile-
rini ve sat›fl temsilcilerini, 2009 y›-

l› ifl hedeflerinin anlat›ld›¤›, yeni ürün
tan›t›mlar› ile e¤lenceyi bir arada su-
nan bir organizasyonla a¤›rlad›. 25
Ekim tarihinde Kale Kap› Pencere’nin
Ege Bölgesi’ndeki Fatih Cephe ve Ege
Ba¤lant› Elemanlar› firmalar›yla ortak-
lafla düzenledi¤i seminere Denizli,
Uflak, Isparta ve Burdur illerinden 250
kifli kat›ld›. Pazarlama Grup Baflkan
Vekili Bar›fl Ener ve bölge temsilcileri-

nin kat›ld›¤› seminerde aç›l›fl konufl-
mas›n› Fatih Cephe Firmas›’n›n sahibi
Ali Ad›güzel gerçeklefltirdi. Ard›ndan
Pazarlama Grup Baflkan Vekili Bar›fl
Ener, Kale Kap› Pencere’nin 2008 de-
¤erlendirmesi ve 2009 hedeflerine yö-
nelik konuflma yapt›.
Kale Kap› Pencere’nin yeni ürünleri olan
Kale Alüminyum Çift Aç›l›m Sistemi ve
Kale Yar› Otomatik Devrilmeli Sürme
Sistemi’nin k›sa tan›t›m›n›n yap›ld›¤› se-
minerde, Kale Safir Çift Aç›l›m Sistemi

konusunda yap›lan son yeniliklerden de
bahsedildi. Seminerin ard›ndan, akflam
yeme¤inde keyifli dakikalar yaflayan ba-
yiler ve sat›fl temsilcileri Kale Kap› Pen-
cere’de kurumun bir parças› ve baflar›-
s›nda katk› sahibi olman›n onurunu
paylaflt›lar. 55 y›ll›k Kale markas› güven-
cesi ve üstün teknolojiyle üretilen, Al-
manya Rosenheim Enstitüsü’nden ald›-
¤› sertifika ile kalitesi tescillenen Kale
Kap› Pencere Sistemleri, sektöründe bir
dünya markas› olma yolunda ilerliyor.

K

Sektörünün öncü
markalar›ndan Kale Kap›
Pencere Sistemleri, bayilerini
bir araya getirdi¤i 
seminerde 2009 y›l›n›n ifl 
hedeflerini anlatt›.

ale Endüstri Holding’e
ba¤l› Kale Kap› Pencere

Sistemleri,  Türkiye genelindeki
tüm bayilerini aileleri ile birlikte,
15-18 Ekim tarihlerinde ifl ve
e¤lencenin bir arada sunuldu-
¤u bir organizasyonla K›br›s
Acopulco Resort Otel’de a¤›rla-
d›. 50’den fazla misafirin kat›l-
d›¤› organizasyon ile 2008 de-
¤erlendirmesinin yap›l›p 2009’a
yönelik hedeflerin konufluldu-
¤u toplant›da bayiler bilgi al›fl-
veriflinde bulundular. Kale Kap›
Pencere Sistemleri taraf›ndan

düzenlenen üç günlük organi-
zasyonda, bayiler kurumu ve
meslektafllar›n› daha yak›ndan
tan›ma flans›n› elde ederken,
eflleri Girne kültür ve al›flverifl
turuna kat›ld›lar. 
Son gün yap›lan Lefkofla- Ma-
gosa turunun ard›ndan seçkin
bir restoranda düzenlenen gala
yeme¤inde, K›br›s'›n eflsiz gü-
zelli¤ine fas›l ekibinin doyum-
suz müzi¤i de eklenince misa-
firler, hem günün yorgunlu¤u-
nu hem de ifl streslerini atarak
e¤lendiler.

Kale Kapı Pencere, bayileriyle bir araya geldi
Kaliteli, özgün ve her koflulda güvenlik sa¤layan ürünleri ile kap› ve pencere aksesuar› sektörünün önde
gelen markas› Kale Kap› Pencere Sistemleri, Türkiye genelindeki bayileri ile K›br›s’ta bir araya geldi.

K

ale Kap› Pencere Sistemleri, tüm Avru-
pa ülkelerinde geçerli olan ve ürünleri

dayan›kl›l›k, fonksiyonellik ve uluslararas›
kalite normlar›na uygunluk aç›s›ndan de-
¤erlendiren TS EN 13126-1 ve TS EN
13126-8 standartlar›ndaki TSE belgesini al-
d›. Böylece Kale Kap› Pencere’nin uluslara-
ras› standartlara uygun kap› ve pencere
üretti¤i tescillenmifl oldu. Kale Kap› Pence-

re, tüm ürünlerinde 4. s›n›f dayan›kl›l›k sevi-
yesini ve 3. kalite korozyon direnç s›n›f›n›
uyguluyor. TS EN 13126-1 ve TS EN 13126-
8 standartlar› kapsam›nda; ürünün koroz-
yona, darbelere, a¤›rl›¤a dayan›kl›l›¤›, ifllev-
selli¤i ve güvenli¤i kapsaml› testlerden geçi-
riliyor. Ulusal ve uluslararas› ifl süreçlerinde
de sayg›nl›¤› olan bu belgeyi almak, özellik-
le devlet ihalelerine girmeyi kolaylaflt›r›yor. 

Kale Kap› Pencere Sistemleri’nin ürün kali-
tesinin dünya standartlar›nda oldu¤unu
kan›tlad›¤›n› belirten Kale Kap› Pencere Sis-
temleri Genel Müdürü M. Alp Gürün, “Ka-
lite belgelerimize iki yeni belge daha ekle-
dik. Bu belgeler ile ihracat faaliyetlerimizde
rekabet avantaj› sa¤layarak, uluslararas›
pazarlardaki iddiam›z› daha da güçlendire-
ce¤iz” dedi.

Kale Kapı Pencere Sistemleri’nin 
ürün kalitesi tescillendi

Kaliteli ve yenilikçi 
ürünleri ile kap› ve pencere
aksesuar› sektörünün önde

gelen markas› Kale Kap›
Pencere, uluslararas› standart-

lar gözetilerek verilen TS EN
13126-1 ve TS EN 13126-8 

standartlar›ndaki TSE belgesini
ald›. Kale Kap› Pencere 

ürünlerinin kalitesi böylece bir
kez daha tescillenmifl oldu.

K

Kale Vida Ailesi’nin Kıbrıs keyfi

ale Vida, Türkiye genelindeki tüm bayilerini, 23-27
A¤ustos tarihlerinde K›br›s Kaya Artemis Resort

Otel’de a¤›rlad›. Türkiye’nin dört bir yan›ndan gelen bayiler
deniz, havuz ve güneflin tad›n› ç›kararak keyifli bir tatil yap-
ma f›rsat› buldular. E¤lencenin yan› s›ra bilgi al›flveriflinde
de bulunan bayiler, mevcut ürünlerin pazarlar› ve geliflimle-
ri konusunda de¤erlendirme yapma f›rsat›n› da yakalad›lar. 

K

Kale Kilit ve Kal›p San. A.fi. bünyesinde bulunan
Kale Vida, 100’e yak›n bayisine K›br›s’ta 5 y›ld›zl›
bir otelde, befl günlük unutulmaz bir tatil sundu.
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ale Kilit; Balanced Scorecard (Dengeli Perfor-
mans De¤erleme Modeli) stratejisine göre, ko-

nulan ana hedefler ve alt hedefler dahilinde baflar›l›
bulunan çal›flanlara ödül da¤›tt›. Verimli, kaliteli bir
sistem anlay›fl› ile çal›flan ve kurum kültürünü tafl›yan
çal›flanlar yaratmak, bu yolda ilerleyenleri motive et-
mek amac›n› tafl›yan Dengeli Performans De¤erleme

Modeli, yöneticilere de iflletmeyi farkl› boyutlardan
de¤erleme imkân› sunuyor. Kale Kilit Fabrikas›’nda ya-
p›lan ödül törenine Üretim Grup Baflkan› Nadir Erze,
‹nsan Kaynaklar› Müdürü Bekir Türkay, Üretim Müdü-
rü Tolga Kayao¤lu ve ilgili bölüm flefleri kat›ld›. Hedef-
ler do¤rultusunda baflar›l› bulunan 116 iflçiye hediye
paketi, baflar› sertifikas› ve alt›n hediye edildi.

Dengeli Performans
De¤erleme Modeli 

stratejisine göre,
çal›flan 116 baflar›l›

iflçiye ödül verildi.

K
Kale Kilit’ten çalıșanlarına ödül 

Üretim tesislerinin yeni adresi Çerkezköy olacak
Her y›l geniflleyen 
ifl hacmi nedeniyle 

bulundu¤u alana
s›¤mayan Kale Kilit,

üretim tesislerini
Çerkezköy’e tafl›maya

haz›rlan›yor.

ale Kilit; toplam 70 bin m2 kapal› alanda, kilit-
le ilgili bütün malzemelerin üretiminin yap›la-

bildi¤i, dünya kilit sektöründeki en büyük üç enteg-
re tesisten birine sahip. Kale Kilit, üretim tesisinde
sahip oldu¤u donan›mlar›, daha yüksek kapasitede
üretim yapabilmek için gelifltiriyor ve yeni otomas-
yon sistemlerine yat›r›m yap›yor. Kale Kilit entegre
üretim tesislerinde günde 100 bin adet kilit üretilir-
ken, 2008 y›l›nda yenilenen otomasyon sistemleri
sayesinde kifli baz›nda üretim adedini bir önceki y›-
la oranla yüzde 34 art›rarak günlük üretim kapasi-
tesini 120 bin adede ç›kard›.

Her y›l geniflleyen ifl hacmi nedeniyle art›k bulun-
du¤u alana s›¤mayan Kale Kilit, Çerkezköy’de
380 dönümlük arazi sat›n ald›. 2011 y›l›n›n ikin-
ci yar›s›nda, Güngören’de kurulu üretim tesisle-
rini Çerkezköy’e tafl›may› planlayan Kale Kilit,
son teknoloji ürünü makinelerle donat›lacak ye-
ni tesislerinde, mekanik kilitlerin yan›nda elektro-
mekanik ve elektronik kilit üretimi de yapacak.
Kale Kilit, verimlili¤i artt›rmak, birim zamanda
daha çok ürün üretmek ve teknolojik altyap›s›n›
gelifltirmek ad›na farkl› yat›r›mlar yapmaya de-
vam edecek.

K

Kaleliler
Çanakkale’de

Kale Endüstri Holding çal›flanlar›, Çanakkale
gezisinde flehrin kahraman yüzünü keflfetmenin

hüznünü ve onurunu yaflad›lar.

ale Endüstri Holding çal›flanlar›,
11-19 Ekim tarihlerinde Çanakka-

le’yi ziyaret etti. ‹ki ayr› grup halinde
gerçeklefltirilen ve bini aflk›n çal›flan›n
kat›ld›¤› organizasyonda, Çanakka-
le’nin tarihi ve kültürel alanlar› gezildi.
Gece bafllayan yolculu¤un sonunda gü-
nün ilk ›fl›klar›yla Çanakkale’ye var›ld›.
Kahvalt›n›n ard›ndan Kocadere fiehitli-
¤i’nin ziyareti ile profesyonel rehberler
eflli¤inde Çanakkale gezisi bafllad›. An-
zak Koyu, Mehmetçi¤e Sayg› An›t›, 57.

Alay fiehitli¤i, Conkbay›r›, gerçek tünel
ve siperlere yap›lan geziden sonra seç-
kin bir restoranda ö¤le yeme¤i yenildi.
Yahya Çavufl ve Ertu¤rul Tabyas› ziyare-
ti, müze gezisi, fiehitler Abidesi ile Koca
Seyyid ve Mecidiye Tabyas› ziyaretinde
ise kat›l›mc›lar, flehrin kahraman yüzü-
nü keflfetmenin hüznünü ve onurunu
yaflad›lar. Kale çal›flanlar›, gün boyunca
bolca foto¤raf çekip tarihsel önemi bü-
yük bir yar›maday› ziyaret etmenin mut-
lulu¤uyla döndüler.

K



alp ve damar hastal›klar› dünyan›n birçok bölgesinde art›fl
gösteriyor. Modernleflmifl kentlerde kalp sa¤l›¤› konusunda

bilinç düzeyi artarken, kentleflmenin plans›z oldu¤u toplumlarda
yaflanan karmafla, kalp sa¤l›¤›n› olumsuz yönde etkiliyor. Bu e¤i-
limin, büyük ölçüde stresli yaflam biçimlerinin benimsenmesin-
den, beslenme al›flkanl›klar›n›n de¤iflmesinden ve sigara kullan›-
m›ndan kaynakland›¤›n› dile getiren Dahiliye ve Kardiyoloji Uz-
man› Dr. Olcay Emel, Türkiye’de kentleflmenin plans›z oldu¤unu,
dolay›s›yla büyük flehirlerde yaflayan halk›n kalp sa¤l›¤›na dikkat
etmesi gerekti¤ini söylüyor. Türkiye’de kalp sa¤l›¤› ortalamas›n›n
di¤er toplumlara göre daha fazla oldu¤una dikkat çeken Emel,
Avrupa’ya göre en genç kalp hastalar›n›n Türkiye’de oldu¤unu
belirtiyor.

Önce flehirler sa¤l›kl› olmal› 
Kentleflmenin kalp sa¤l›¤›n› nas›l etkiledi¤inin tart›flmaya aç›k bir
konu oldu¤unu dile getiren Olcay Emel, “fiehirleflme; hekime ulafl-
ma, halk›n entelektüel kapasitesindeki art›fl, ilaç kullanma, diyet ve
spor yapma bilincinin yüksek olmas› aç›s›ndan avantajl›. Ancak bu
koflullar›n iyi ve bilincin istenilen düzeyde olmas›, kalp sa¤l›¤›n›
olumlu etkilemiyor. Çünkü plans›z kentleflmenin getirisi olan fak-
törler ister istemez gündelik yaflam› etkiliyor. Örne¤in büyük kent-
lerde yaflayan, kalp rahats›zl›¤›  olan hastalar›n hekime ulaflma ko-
nusunda flansl› olduklar›n› söylemifltim. Ancak çok yak›nda olan bir
hekime trafik sebebiyle çok geç ulafl›yorsan›z, bunun bir önemi kal-
maz. Anadolu’da ise trafik yok, ama hekim uzak. Dolay›s›yla ortaya
konulanlara bakt›¤›n›zda sonuç ayn›. Baflka bir örnek vermek gere-
kirse, trafikten dolay› erken kalk›yor, eve geç gidiyor, akflam yeme-
¤ini geç yiyor ve erken uyuyoruz. Böylelikle düzensiz beslenmeyle
kalp sa¤l›¤›m›z› bozmaya bafll›yoruz” diyor.

“Doktor kontrollerinizi aksatmay›n”
Kalp hastalar›n›n öncelikle yaflam biçimlerine dikkat etmeleri gerek-
ti¤ini söyleyen Emel, hastalar›n ve hasta yak›nlar›n›n sigaradan uzak

durma ve doktor kontrollerini aksatmamalar› gerekti¤inin alt›n› çizi-
yor. Emel flöyle devam ediyor: “Çarp›k kentleflmenin getirdi¤i stres,
hava kirlili¤i, gürültü, trafik kalp sa¤l›¤›n› olumsuz etkiliyor ama bun-
lar› büyük flehirlerde çözmek zor. Dolay›s›yla halk olarak bizler önle-
mimizi almal›, bu olumsuz etkileri nas›l en alt düzeye indirebilece¤i-
mizi bulmal›y›z.”

S A ⁄ L I K \ O L C A Y  E M E L

• Sigara içmeyin. Damarlar›n daral-
mas›na neden olan nikotin kalbinizin
kanla beslenmesini engelliyor. 
• Haftada bir iki kere spor yap›n. Bu
kalbi ve ba¤›fl›kl›k sistemini kuvvet-
lendiriyor, enfarktüs tehlikesini
azalt›yor.
• fiiflmansan›z, kilo vermeye çal›fl›n.
Ya¤dan, flekerden ve alkolden uzak
durun. Meyve, sebze ve bal›k yiyin.
Çünkü kalsiyum, ya¤ ve kolestero-
lün bir arada olmas›, damarda kat-
manlar oluflturuyor. 
• Stresten uzak durun. 
• Sabahlar› kahvalt› etmeden evden
ç›kmay›n 

• Tansiyona ve kolesterole dikkat et-
meniz, enfarktüs tehlikesini azalt›-
yor. Aspirin’in etken maddesi “ase-
til-salisilik-asit” enfarktüse karfl› en
iyi önleyici madde 
• Kan flekerinizi düzenli olarak kon-
trol ettirin.
• Öfkenizi frenleyin. Kalbin pompa-
lama çal›flmas› k›zg›nl›k, öfkelenme
s›ras›nda yüzde 5 oran›nda yavafll›-
yor.
• Günde en az bir kere içten, kahka-
ha ile gülün. Gülmek, kalp at›fl›n›
ayarl›yor, nefes al›p vermeyi s›klaflt›-
rarak kalbe daha fazla oksijen gitme-
sini sa¤l›yor.
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“Kent sorunlarının kalbinizi
yormasına izin vermeyin”

Kalp sa¤l›¤›n›z için öneriler
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Dahiliye ve Kardiyoloji Uzman› Dr. Olcay
Emel, büyük flehirlerdeki hava kirlili¤i, stres,
dengesiz ve sa¤l›ks›z beslenmenin kalp
sa¤l›¤›n› tehdit etti¤ini, bundan ötürü çok
dikkatli davranmam›z gerekti¤ini vurguluyor.

K A L E M ‹ N O
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a¤c›l›k, da¤larda yürüyüfl ve kamp kur-
man›n yan› s›ra t›rmanmay› da kapsa-

yan bir do¤a sporu. Da¤c›l›k ilk kez Alp Da¤-
lar›’nda bafllayan bir aktivite oldu¤u için ço¤u
zaman ‘alpinizm’ olarak da adland›r›l›yor. 18.
yüzy›lda Avrupal› zenginlerin bofl zamanlar›n›
de¤erlendirme ve hayatlar›n›n rutin ak›fl›n› ye-
ni maceralarla süsleme aray›fl› neticesinde bir
spor say›lmaya bafllayan da¤c›l›k, 20. yüzy›l›n
bafl›nda di¤er ülkelerin de ilgisini çekti. Ulus-
lararas› bir spor haline gelmesi ise, 1931 y›l›n-
da, merkezi Cenevre'de olan Uluslararas›
Da¤c›lar Birli¤i’nin (UIAA) kurulmas›yla oldu.
Ard›ndan belirli teknik ve emniyet yöntemle-
rinin gelifltirilmesine paralel olarak kendine
özgü disiplini ve ilkeleri olan bir spor haline
dönüflen da¤c›l›k, birçok do¤a sporunun
önünü açt›. Günümüzde ra¤bet gören do¤a
sporlar›ndan biri olan da¤c›l›k, üniversite ku-
lüpleri ve Türkiye Da¤c›l›k Federasyonu (TDF)
bünyesinde canl›l›¤›n› koruyor.

Zihinsel geliflimi olumlu etkiliyor 
Da¤c›l›k, ço¤u do¤a sporuna göre daha
uzun süren bir e¤itim, deneyim, fiziksel ve zi-
hinsel dayan›kl›l›k gerektiriyor. Bir sporcunun
kendine “da¤c›y›m” demesi için temel e¤i-
timlerin yan› s›ra buzul, kaya-buz kar›fl›m›,
kaya t›rman›fl ve kurtarma e¤itimlerinin hep-
sini birden almas› gerekiyor. Çünkü da¤c›l›k
sporu yapan bir insan da¤da bu durumlar›n
hepsiyle karfl›laflabiliyor. Bu özelliklerine kar-
fl›n birçok branfl› olan da¤c›l›¤›n zihinsel geli-

flime önemli katk›lar› var; so¤ukkanl› olmak
önemli, ancak insanlar›n mutlaka belli kal›p-
lar içinde olmas› gerekmiyor. Tersine, bu bir
ekip sporu oldu¤u için, her bireyin kendine
has birtak›m özelliklerinin olmas› yetiyor. An-
cak, ekip bilinci ve birlikte hareket etme be-
cerisine sahip olmak flart. Da¤c›l›¤›, sporun
öteki dallar›ndan ayr›lan bir özelli¤i de insan-
lar›n genellikle üniversite döneminde bu
sporla tan›flmalar›. Bu da bu spora a¤›rl›kl›
olarak18 yafl›ndan sonra  baflland›¤› anlam›-
na geliyor. Sonuçta, da¤c›l›k bir yar›flma spo-
ru de¤il. Herkes da¤c›l›¤› kendi s›n›rlar› dahi-
linde yapabiliyor. Böyle oldu¤u için de çok
kavray›c› bir spor. E¤itim aflamas›nda, kurtar-
ma e¤itimi dahil, yaklafl›k 3-4 y›l, insan ken-
dini tan›ma f›rsat› buluyor.

Da¤c›l›k stilleri
Alpin Stil; h›z›n ön plana ç›kt›¤› ve ayn›
zamanda teknik t›rman›fl içeren, da¤c›l›k
sporunun esas ruhunu temsil eden bir t›r-
man›fl. H›zl› ve hafif olmak için tek kamp
noktas›ndan hareket ediliyor. Yapay yön-
temlerden tamamen uzak olan bu t›rman›fl
stilinde t›rman›c›lar bütün zorluklar ve risk-
lerle kendileri bafla ç›k›yor. Bu yöntemler-
den dolay› da 'macera ruhu'na çok uygun.
Trekking ve hiking; günübirlik yap›l›yor.
Kampl› konaklama yap›lm›yor. Ekspediti-
on; t›rman›c›lar›n zirveye ç›kana kadar
kendi kampa tafl›d›klar› ve birden fazla git-
gel yapt›klar› faaliyettir. Ferrata; kayaya
sabitlenmifl metal merdivenleri kullanarak
t›rmanma stiline deniyor. Sportif t›rma-
n›fl; genellikle kaya üzerinde ya da yapay
duvarlarda kullan›lan t›rman›fl stilini
anlat›yor.

Örnek isimler artacak 
Da¤c›l›k konusunda geçmiflte yaflanan kay-
nak s›k›nt›s› art›k Türkiye’de yaflanm›yor.
Çünkü da¤c›l›k konusunda önemli baflar›lara
imza atm›fl isimlerin, yaflad›klar›n› yaz›l› do-
küman haline dönüfltürmeleriyle, bu alanda
bir rehberlik kurumu olufltu. Da¤c›l›k, yani
zirveye t›rman›fl; heyecanl› oldu¤u kadar zor
ve tehlikeli de. Bu ifle bafllamadan önce ger-
çekten t›rmanmay› isteyip istemedi¤inizi bil-
meniz gerekiyor. E¤er hedefe ulaflmak isti-
yorsan›z; iyi t›rman›fllar…

D

Sporcular›n birbiri ile de¤il, do¤a
koflullar›yla yar›flt›¤› da¤c›l›k
sporunda zirveye ulaflan herkes
birer flampiyon. Hem fiziksel hem
de zihinsel dayan›kl›l›k gerektiren
da¤c›l›k, adrenalini yüksek
olmakla birlikte zor bir spor.

Zirvede yașanan
özgürlük; dağcılık
Zirvede yașanan
özgürlük; dağcılık
Zirvede yașanan
özgürlük; dağcılık
Zirvede yașanan
özgürlük; dağcılık
Zirvede yașanan
özgürlük; dağcılık

‹S‹M RAKIM fiEH‹R
A¤r› 5137 A¤r›
Reçko 4116 Hakkari
Süphan 4058 Bitlis
Kaçkar 3932 Rize
Erciyes 3917 Kayseri
Demirkaz›k 3756 Ni¤de
Medetsiz 3548 Adana
Hasan Da¤› 3268 Karaman
Mercan 3549 Erzincan
Palandöken 3176 Erzurum
K›zlarsivrisi 3070 Antalya

Yurdumuzda da¤c›l›k 
sporuna elveriflli baz› da¤lar
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