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Teknoloji, dur durak bilmeden yenileniyor, insan›n teknolojiyle elde
etti¤i katma de¤erin s›n›r› art›k neredeyse çizilemiyor. Hayat›m›z›n
her alan›nda kendine yer bulan, kimi zaman konforumuzu, daha
kolay yaflamam›z› sa¤layan teknolojik yenilikler kimi zaman da
hayat›m›z›n daha güvenli olmas› için bizlere yard›m ediyor. 

Bunun bir sonucu olan teknoloji harikas› “Ak›l› Ev Sistemleri”de
art›k rüya olmaktan ç›k›yor. Bu evlerde bütün eflyalar birbirleriyle
ve evin kendisiyle kablolu, kablosuz entegre ediliyor. Çamafl›r maki-
nesi, ütü, bulafl›k makinesi, televizyon ve di¤erleri otomatik olarak
kontrol edilebiliyor. Dünyan›n herhangi bir yerinden cep telefonuy-
la evinize ulaflabiliyor. Tatile ç›kt›¤›n›zda, kap›lar kilitlendi mi, gaz
ve su aç›k kald› m› stresini yaflam›yorsunuz. Ak›ll› ev sistemleri
sayesinde güvenlikten e¤lenceye, enerji tasarrufundan bahçe
bak›m›na kadar her konuda hayat kolaylafl›yor, farkl›lafl›yor. 

Bafl döndürücü bir h›zla geliflen teknolojiye Kale Kilit olarak biz de
uyum sa¤l›yor, onu kontrolümüzde tutuyor, yat›r›mlar›m›z› bu
yönde yap›yoruz.  Elektronik kilitlerden, cep telefonundan verilecek
komutla aç›lan Kale Mobil Kap› Güvenli¤i Sistemi’ne kadar genifl
bir ürün yelpazesinde teknolojinin gücünü kullan›c›lar›m›za
yans›t›yoruz. Türkiye’nin ilk elektronik kilidini üretmifl olmam›z ve
yenilikçi ürün anlay›fl›m›za devam etmemiz, teknolojiye verdi¤imiz
önemin bir göstergesidir.

Teknoloji alan›ndaki üstünlü¤ümüzü devam ettirmek, gelecek hede-
flerimiz aras›nda yer al›yor. Türkiye’nin lider, dünyan›n önde gelen
kilit üreticilerinden biri olarak, biz de elde etti¤imiz baflar›lar›n
ard›nda teknolojiye yapt›¤›m›z yat›r›m› görüyoruz. Bugün üstün
teknoloji ile donat›lm›fl Kale ürünleri, kullan›c›lar›na hem konforu
hem de güvenli¤ini garanti ediyor. K›sacas› teknolojiyi hayat›n›za
de¤er katmak için kullan›yoruz.

En derin sayg› ve sevgilerimle,

“Teknolojiye yat›r›m yap›yoruz”

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

Tarihte yaz›n›n bulunmas› ile bafllayan büyük de¤iflimle birlikte,
yüzy›llar içinde düflünsel, bilimsel ve teknolojik alanlardaki her
yeni kavram, her yeni bulufl insano¤lunun yaflam›n› de¤ifltiren en
önemli kilometre tafllar› oldu.  Özellikle son 50 y›l içinde teknolo-
jinin  h›zl› geliflimi ve kitle iletiflim araçlar›n›n hayat›m›za getirdik-
leri ile art›k s›n›rlar› olmayan bir teknoloji ve iletiflim dünyas›nda
yafl›yoruz. Yaflam alanlar›m›z, iliflkilerimiz, al›flkanl›klar›m›z,
olaylara bak›fl›m›z her gün de¤ifliyor ve gelifliyor. Teknolojinin
yans›malar› hayat›m›z› kimi zaman bilinçli kimi zaman da
fark›nda olmadan flekillendiriyor. Bu h›zl› süreçte teknolojiyi ve
onun paralelinde geliflen s›n›rs›z iletiflimi olumlu yönde kullanmak
da ayr› bir sanat haline gelmeye bafll›yor. 

Dergimizin 8. say›s›n›n temas› olarak “Teknoloji” ve “‹letiflim”
kavramlar›n› ele ald›k. Teknoloji ve iletiflimin  hayat›m›za getirdik-
leri üzerinde durmak,  bu konuda fikirler almak ve Kale Endüstri
Holding ‘in teknolojik yeniliklerinden haberler vermek istedik.

Bu say›m›zda, “Vizyon” bölümünde Yönetim Kurulu Üyemiz SSeemmaa
GGüürrüünn’’llee  iletiflimin önemi ve nas›l olmas› gerekti¤i üzerine keyifli
bir sohbet gerçeklefltirdik. “Dosya” bölümümüzde Kale Kilit D›fl
Ticaret Genel Müdürümüz CCaavviitt  DDoo¤¤aann, teknolojiye bak›fl aç›s›n›
ayr›nt›l› bir flekilde aktard›.

Nükteli kalemiyle verdi¤i politik ve toplumsal mesajlarla tan›nan
Hürriyet Gazetesi’nin ünlü siyaset yazar› BBeekkiirr  CCooflflkkuunn’’uu “Hofl
Sohbet” bölümümüze konuk ettik. “Sektörel Gündem”
bölümümüzde iletiflim duayeni AAllii  SSaayyddaamm’’ddaann teknolojinin
iletiflime etkisi  hakk›nda çok de¤erli yorumlar ald›k.

fiehrin mekânlar›nda, mimarl›k harikas› bir yap›t olan Ayasofya’y›
sizlerle bulufltururken , “Rehber” bölümümüzde ö¤renciler flehri
Eskiflehir’e keyifli bir yolculuk gerçeklefltirdik. Bununla birlikte
“‹stanbul’a Direnen Kap›lar ve Pencereler” bölümünde de bir
de¤ifliklik yapt›k. Bu say›m›zdan itibaren bu bölümümüzde Kale
Foto¤raf Kulübü üyelerinin çekti¤i foto¤raflar› sizlerle
paylaflaca¤›z. 

Teknoloji ve iletiflimin her zaman do¤ru kullan›lmas› dile¤iyle... 

Keyifli okumalar…
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Kale çal›flanlar›n›n flirkete ve markaya yürekten ba¤l› ve geliflime aç›k oldu¤unu
söyleyen Kale Endüstri Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sema Gürün, Kale

Endüstri Holding olarak iletiflimin her yönünü iyi yönettiklerinin alt›n› çiziyor.

“İletișimdesamimi 
ve

profesyoneliz”
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ale Kilit’in “bir dünya markas›” oldu¤unu
ve bu sürecin yurtiçinde ve yurtd›fl›nda hem

toptanc› müflterilerine hem de nihai tüketicileri-
ne yönelik olarak sürdürülen iletiflim çal›flmalar›-
n›n baflar›s›ndan kaynakland›¤›n› dile getiren Ka-
le Endüstri Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sema
Gürün, “‹letiflimini iyi yöneten flirketler kurum
kültürüne ve de¤erli bir kadroya sahiptir. Baflar›-
l›d›r ve verimli çal›fl›r. Kurum ve marka de¤eri aç›-
s›ndan en itibarl› flirketlerdir. Biz bu konuda çok
flansl›y›z” diyor. ‘Nitelikli bir çal›flan kadrosu”na
sahip olman›n, tüm kurulufllar›n arzu etti¤i bir ol-
gu oldu¤unu vurgulayan Sema Gürün, gerek ki-
flisel gerekse iflle ilgili temaslarda samimi ama
profesyonelce bir yaklafl›m içinde olmak gerekti-
¤ine dikkat çekiyor. “fiirketlerimizde her bireyin
söz hakk›n›n olmas›, bizleri bu denli yarat›c› ve
ilerici bir konuma sokuyor” diyen Gürün’le flirket
yönetiminde iletiflimin ne kadar önemli oldu¤u-
nu konufltuk.

“‹letiflim” kavram› sizin için ne ifade ediyor?
fiirket yönetiminde iletiflimin öneminden
bahseder misiniz?
‹letiflim, verilmesi istenen bilginin, bilgiyi veren
taraf›ndan karfl› tarafa aktar›lmas› ile bafllayan ve
karfl›l›kl› geri beslemelerle geliflen bir süreçtir. ‹le-
tiflimin en önemli unsurlar›, do¤ru bilgi, karfl›l›kl›

paylafl›m ve sürekliliktir. fiirket yönetiminde bilgi
paylafl›m›, baflar›n›n anahtar›d›r denebilir. Do¤ru
bilginin, do¤ru zamanda, gerekli ve do¤ru or-
tamlarda, gereken araçlarla ve ortak bir dille pay-
lafl›lmas› flirketin verimlili¤i ve devaml›l›¤› için en
önemli etkenlerdir. ‹letiflim ayn› zamanda bilgi
üretme, aktarma ve anlamland›rma sürecidir. 
Bilginin üretilmesi için do¤ru ve yetkin kiflilerle
çal›fl›yor olman›z veya onlar› bu yetkinli¤e ulaflt›-
racak e¤itimi verebiliyor olman›z gerekir. Bilginin
aktar›lmas› konusunda ise en önemli kavram iyi
niyet, fleffafl›k ve bilgi paylafl›m›nda kullan›lan
araçlar›n tespitidir. ‹yi niyetli bir çal›flan kadrosu-
na sahip olmak, tüm kurulufllar›n arzu etti¤i bir
olgudur. Biz bu bak›mdan Kale Endüstri Holding
olarak çok flansl›y›z, tüm çal›flanlar›m›z flirkete ve
markam›za yürekten ba¤l› ve geliflmeye aç›k. ‹le-
tiflim araçlar› konusunda da, ça¤›n gereklerini ya-
kalamaya özen göstermek, teknolojiden maksi-
mum düzeyde faydalanmak gerekiyor. ‹letiflimin
anlamland›r›lmas› aflamas›nda ise profesyonel
yönetim ekibinizi iyi seçmek ve do¤ru kararlar al-
mak zorundas›n›z. Sonuç olarak, iletiflim gerek
içte gerekse d›flta flirketlerin yönetiminde en
önemli unsurdur. ‹letiflimini iyi yöneten flirketler,
içte kurum kültürü olan, de¤erli bir kadroya sa-
hip, baflar›l› ve verimli; d›flta ise kurum ve marka
de¤eri aç›s›ndan en itibarl› flirketlerdir.

K
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Kale Endüstri Holding 
flirketlerinin faaliyet alanlar›n› 

daha iyi tan›tmak amac›yla 
yay›n›na bafllad›¤›m›z 

Kalem Dergisi de iletiflim 
araçlar›m›zdan 

birini oluflturuyor.

‘

‘

56 y›ll›k bir kurulufl 
olarak Türk sanayii 

tarihinde önemli bir yere ve
önemli tan›kl›klara sahip bir

kurulufl oldu¤umuza 
inan›yoruz ve bu süreci 

gelecek kuflaklara aktaracak
bir kitap için haz›rl›klara 

bafllad›k. Kurucumuz 
Sad›k Özgür’ün 

yaflam öyküsü ve kurum 
tarihimizin birlikte 
anlat›laca¤› kitab› 

2009 y›l› içinde 
yay›mlamay› 

planl›yoruzK



var. 56 y›ll›k bir kurulufl olarak Türk sana-
yii tarihinde önemli yere ve önemli tan›k-
l›klara sahip bir kurulufl oldu¤umuza ina-
n›yoruz ve bu süreci gelecek kuflaklara ak-
taracak bir kitap için haz›rl›klara bafllad›k.
Kale Kilit’in kurucusu Sad›k Özgür’ün ya-
flam öyküsü ve kurum tarihimizin birlikte
anlat›laca¤› kitab›n editörü R›dvan Akar
olacak ve 2009 içinde yay›mlanmas›n›
planl›yoruz.

‹letiflimin “flirket yönetimine” katk›-
lar›n› de¤erlendirir misiniz?
Üretim bazl› flirketlerde iletiflimin bir kat
daha önem tafl›d›¤›na inan›yorum. Üreti-
len bir ürünün toptanc›dan ve nihai tü-
keticiden ald›¤› tepkiyi an›nda görüp de-

¤erlendirerek tekrar üretime yans›tmak
çok önemli. Bunun yan›nda flirket içi ile-
tiflimin de çal›flanlar›n ahenk içinde çal›fl-
mas› ve verimlili¤i aç›s›ndan çok önemli
oldu¤una inan›yoruz. Bu konuda daha
da etkili iletiflim yöntemleri gelifltirmek
üzere dan›flmanl›k hizmeti al›yoruz. Biz
yöneticiler olarak sürekli çal›flanlar›m›zla
ve üretimle iç içe yafl›yoruz. Fabrikalar›-
m›z›n holding binas› ile ayn› lokasyonda
olmas› bunda çok etkili. Ayr›ca tüm yö-
neticilerin bir arada olmas› da önemli bir
etken. Ö¤le yemeklerinde tüm yönetici-
ler beraber yeme¤e ç›k›yor, günlük gelifl-
meleri birlikte de¤erlendirmeye özen
gösteriyoruz.

Çal›flanlar›n›zla bir aile gibisiniz. Bu
iletiflimi nas›l kurdunuz ve korumay›
nas›l baflar›yorsunuz?
Yaflant›m›z›n büyük bölümü ofiste geçi-

yor, belki de ailemizden daha çok flirket-
teki çal›flma arkadafllar›m›z ile beraber
oluyoruz. Gerek kiflisel temaslar›m›z ge-
rek iflle ilgili temaslar›m›zda samimi ama
profesyonelce bir yaklafl›m içinde olmaya
özen gösteriyoruz. Özellikle biz bayan
yöneticiler için bu ince çizgide, do¤ru
yerde durabilmek çok önemli. Bizler ge-
re¤inde flirketin hissedar›, yönetim kuru-
lu üyesi, yöneticisi olarak her zaman ile-
tiflime aç›k bir yaklafl›m içindeyiz. fiirket-
lerimizde her bireyin söz hakk›n›n olmas›
bizleri bu denli yarat›c› ve ilerici bir konu-
ma sokuyor. Yönetici olarak gere¤inde ifl
önlüklerimizi giyip üretimi birebir izle-
mek üzere fabrikada gezerek her aflama
hakk›nda bilgi sahibi olabiliyoruz.

Hedef kitleniz farkl› kesimlerden
olufluyor. Bu anlamda iletiflimde
herhangi bir zorlukla karfl›lafl›yor
musunuz?
Bildi¤iniz gibi Kale Kilit, toptanc›lar arac›-
l›¤› ile perakende noktalar›na ve uygula-
y›c›ya ulaflt›r›lan, ard›ndan nihai tüketici
ile buluflan bir ürün. Bu aflamalarda he-
def kitlemiz toptanc›, perakendeci, uy-
gulay›c› ve nihai tüketici olmak üzere
farkl›lafl›yor. Her hedef kitle ile ilgili fark-
l› iletiflim uygulamalar›m›z var. Toptanc›-
lar›m›zla y›l içinde genifl kat›l›ml› bayi
toplant›lar›nda ve gezilerde s›k s›k birlik-
te olmaya gayret ediyoruz.  Anahtarc› ve
çilingirlere verdi¤imiz e¤itimlerde ürünle-
rimiz hakk›nda bilgi vererek, karfl›l›kl›
olarak yenilikleri paylaflma imkân› sa¤l›-
yoruz. Nihai tüketici ile temas noktalar›-
m›z olan çilingir ve anahtarc›lar ürünleri-
mizin kullan›m› ile ilgili tepkileri ald›¤›m›z

en önemli kaynak. Dolay›s›yla bu tip te-
maslar ve birlikte olma imkânlar›, iliflkile-
rin geliflmesinde çok önemli. Biz toptan-
c› ve perakendecilerimizle çok uzun y›l-
lard›r birlikteyiz ve art›k genifl bir aile
oluflturuyoruz
Çelik kap› ve kasalar ise bayilerimiz ara-
c›l›¤›yla pazarlan›yor. Kale Çelik Kap›
Türkiye’de jenerik bir marka ve bu mar-
kan›n temsil edildi¤i bayilerimiz, bizim
için en önemli pazarlama noktalar›. Çelik
Kap› gibi bir üründe bayi ve servis a¤› ka-
litesi çok büyük önem tafl›yor. Bizim mar-
kam›z›n en büyük gücü ürünün kalitesi-
nin yan›nda, sat›fl öncesi, sat›fl s›ras› ve
sonras›ndaki kaliteli hizmet anlay›fl›d›r.
Her bir servis eleman›m›z iflinde uzman-
d›r. Ayr›ca Kale Çelik Kap› ve Kasa ürün-
lerinde, müflteri talebine göre de¤ifliklik
ve esneklik gösterebilen müflteri odakl›
üretim anlay›fl›m›zla toplu projelerden
özel mimari yap›lara kadar çok genifl bir
yelpazede müfltemizin taleplerine en uy-
gun ve en h›zl› flekilde cevap verebiliyo-
ruz. Her iki ürünün de iletiflimi farkl› ola-
rak yürütülüyor.

Kitle iletiflim araçlar›nda flirket ola-
rak yer al›rken özellikle nelere dik-
kat ediyorsunuz?
Bilgi paylafl›m›n›n düzenli oldu¤u, her bi-
rimin yetki ve sorumluluk alan›n› bildi¤i,
sinerji içinde hareket edilen iflletmelerde
verimlilik de yüksek olur. ‹letiflimde kulla-
n›lan teknolojiler de art›k oldukça geliflti.
Eskiden toplant›larda al›nan kararlar›n ic-
raya al›nmas› daha uzun zaman al›rd›.
Art›k geliflmifl bilgi ifllem araçlar› ile onay
süreci daha h›zl› iflledi¤i için, iflin icras› ve
sonuçland›r›lmas› da bir o kadar çabuk
oluyor.

fiirketler aras› iletiflimi nas›l sa¤l›yor-
sunuz? S›k›nt›lar yaflan›yor mu?
Kale Endüstri Holding bünyesindeki tüm
flirketlerin yönetimi ayn› alandaki bina-
larda toplanm›fl durumda. Bu nedenle
flirketler aras› iletiflimde herhangi bir so-
run yaflam›yoruz. Haftal›k yönetim top-
lant›lar›m›zda tüm flirketlerle ilgili gelifl-
meleri paylaflma imkân›m›z oluyor.
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‘‹letiflimin en önemli unsurlar› do¤ru bilgi, karfl›l›kl› paylafl›m ve
sürekliliktir. fiirket yönetiminde bilgi paylafl›m›, baflar›n›n 
anahtar›d›r denebilir. Do¤ru bilginin, do¤ru zamanda, do¤ru 
ortamlarda, gereken araçlarla ve ortak bir dille paylafl›lmas› 
flirketin verimlili¤i ve devaml›l›¤› için en önemli etkenlerdir

‹letiflim faaliyetlerine yönelik çal›flma-
lar›n›zdan bahseder misiniz? Önümüz-
deki y›llarda hangi çal›flmalara imza
atacaks›n›z?
Kale markas› kilit, çelik kap› ve çelik kasada
jenerik marka durumundad›r. Bunu sa¤layan
en önemli etkenler; kaliteli ürünlerimiz ve
müflterimizi memnun eden yaklafl›m›m›z›n
yan›nda,  uzun y›llardan beri reklam ve tan›-
t›m faaliyetlerine verdi¤imiz önemdir. Bu ko-
nuda Onursal Baflkan›m›z Sad›k Özgür’ün
müflteri ile iletiflime önem veren yaklafl›m›
çok etkili oldu. 1960’l› y›llarda bafllayan rek-
lam çal›flmalar›m›z o dönem için ilkleri temsil
ediyordu. “H›rs›z›n açamad›¤› kilit” slogan›
ile verdi¤imiz ilanlar, TRT televizyonunda ve
sinemalarda gösterilerek h›rs›z tiplemesiyle
meflhur olan filmler, dönemin ilk reklamlar›
olma özelli¤inin yan›nda, Kale Kilit’in genifl
kitlelerce tan›nmas›n› sa¤lad›. Çok uzun y›l-
lard›r devam ettirdi¤imiz ve art›k geleneksel
hale gelen duvar ve otobüs reklamlar›m›z da
Kale markas›n›n tüketici zihninde yer almas›-
n› sa¤layan önemli ve bize özel bir iletiflim et-
kinli¤idir. Bu reklamlar›n bir baflka özelli¤i de
Kale’yi “Herkesin markas›” yapmas›d›r.
Geliflen ihracat›m›zla birlikte, Kale Kilit mar-
kas› bugün 100’ü aflk›n ülkede, milyonlarca
ev ve iflyerinde, özel kurum veya devlet bi-
nalar›nda kullan›l›yor. Bugün art›k Kale Kilit
“bir dünya markas›” olmufl durumda. Bu
süreci sa¤layan en önemli etken, yurtiçinde
ve yurtd›fl›nda hem toptanc› müflterilerimize
hem de nihai tüketicilerimize yönelik iletiflim
çal›flmalar›m›z›n baflar›s› oldu. Kale Endüstri
Holding flirketlerinin faaliyet alanlar›n› daha
iyi tan›tmak amac›yla yay›n›na bafllad›¤›m›z
Kalem Dergisi de iletiflim araçlar›m›zdan bi-
rini oluflturuyor. 2006 y›l›ndan bu yana ya-
y›mlanan dergimizi son bir y›ld›r tamamen
farkl› bir formatta haz›rl›yor ve genifl bir kit-
leye ulaflt›r›yoruz. Bir baflka iletiflim arac›m›z
da Kale Kilit’in maskotu olan Kalemino. Ka-
lemino, Kale Kilit’in “güvenlik” ve “yenilik-
çilik” kavramlar›na verdi¤i önemi temsil
eden güler yüzlü bir kahraman. Kale Kilit’in
tüm promosyonlar›nda ve karikatür proje-
sinde Kalemino’yu kullan›yoruz. Kalemino,
Kale Kilit’in  nihai tüketici baz›ndaki iletifli-
minde önemli bir araç. Önümüzdeki dö-
nemde projelendirdi¤imiz bir çal›flma daha

‘
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a¤lanan her teknolojik geliflim,
daha fazla güvenlik gereksinimini

beraberinde getiriyor” diyen Kale Kilit
D›fl Ticaret  A.fi. Genel Müdürü Cavit
Do¤an, güvenlik konusun-
da çok hassas davrand›kla-
r›n›n, dolay›s›yla teknolo-
jik geliflmeleri çok yak›n-
dan takip ettiklerinin alt›-
n› çiziyor. Bir dünya mar-
kas› olarak, yaflam alanla-
r›n›n güvenli¤i konusun-
da yeterli bilgi birikimine
sahip olduklar›n› belirten
Do¤an, Kale Kilit’in tek-
nolojiye bak›fl aç›s›n› ve
ürünlerini aktararak so-
rular›m›z› yan›tl›yor.

Kale Kilit D›fl Ticaret
için  “teknoloji” kavra-
m› ne ifade ediyor?
“Teknoloji” geliflim ve de-
¤iflimin en k›sa tan›m› ve
nedenidir. Yunanca sanat
ve bilgi anlam›na gelen
“teknoloji”, insano¤lunun
gereksinimlerine uygun yar-

d›mc› alet ve araçlar›n yap›lmas› ya da üre-
tilmesi için gerekli bilgi ve yetenektir. Sa-
nayicilik anlam›nda ise sanayi dal›yla ilgili
üretim yöntemlerini, kullan›lan araç gereç

ve aletleri kapsayan bir bilgi bütün-
lü¤üdür.

Teknoloji anlam›nda firman›-
z› rakiplerinizden üstün k›lan
özellikleriniz nelerdir?
Bu sorunun yan›t›n› birkaç bafl-
l›k alt›nda toplayabiliriz: 
• Yaflam alanlar›n›n güvenli¤i
konusundaki bilgi birikimimiz, 
• Karfl›laflt›¤›m›z olaylar ve bun-
lara ba¤l› olarak öngörebildi¤i-
miz olas› riskler karfl›s›nda al›na-
bilecek önlemler çerçevesinde
yeni gelifltirdi¤imiz ürünler ve
mevcut ürünler üzerinde gelifl-
me sa¤layabiliyor olmam›z, 
• Sahip oldu¤umuz teknolojik
imkânlar ve Kale Grubumuzdaki
üretim gücümüz,
• 105 ülke ile ticari iliflkisi olan bir

dünya markas› olmam›z›n do¤al
sonucu olarak geliflimleri yak›ndan

takip edebiliyor olmam›z.

Dünyadaki teknoloji trendlerini takip
etme konusunda nas›l bir strateji izli-
yorsunuz?
Faaliyet alan›m›zla s›n›rl› olmamak kay-
d›yla teknolojik trendleri yak›ndan izle-
mek temel stratejimizdir. Özellikle yafla-
m›m›z›n her alan›nda gereksinim duydu-
¤umuz bireysel güvenlik ürünleri ve ya-
flam alanlar›n›n güvenli¤i konusunda her
türlü geliflime duyarl› davranmak, de¤er-
lendirmek, sahip olmak veya içinde ol-
mak ilkemizdir. Bunun için de her türlü
araflt›rmay›, gelen teklif ya da enformas-
yonlar› etkili flekilde de¤erlendirerek fir-
mam›z› ve faaliyetlerimizi gelece¤e ha-
z›rl›yoruz.

Teknolojinin geliflmesi güvenlik ihti-
yaçlar›n› art›r›yor mu?
Kesinlikle evet. “Teknolojik geliflim ve gü-
venlik”  kavramlar› do¤rudan çift yönlü,
karfl›l›kl› etkileflim içinde olan, birbirini te-
tikleyen girift olgulard›r. Sa¤lanan her
teknolojik geliflim, daha fazla güvenlik ge-
reksinimini de beraberinde getirir. Buna
mukabil güvenlik seviyesini art›rmak iste-
di¤inizde ayn› oranda ileri ve geliflmifl bir
teknoloji kullanmak zorundas›n›z.

Güvenlik ürünlerinde ifllevsellik mi,
yoksa teknoloji mi tercih sebebidir?
‹fllevsellik önemlidir. ‹leri teknoloji ile üreti-
len güvenlik ürünlerinin ifllevselli¤i yoksa ya
da yeterli de¤ilse, kullan›c›lar›n›n ihtiyaçla-
r›na tatmin edici cevab› veremiyorsa, çok
fazla bir fley ifade etmez. Sahip olunan tek-
noloji umulan yarar› kolayl›kla sa¤layam›-
yorsa, pratikte tercih edilmeyecektir.

Türkiye’deki tüketici e¤ilimlerine bak-
t›¤›n›zda ne tür kilitler tercih ediliyor? 
Genel bir de¤erlendirme yapmak gerekir-
se mekanik ve fiziksel müdahalelere karfl›
mukavim olan kilitlerin tercih edildi¤ini
söyleyebiliriz. Ancak son y›llarda artan gü-
venlik ihtiyaçlar›na paralel olarak yaflam
alanlar›n›n daha güvenli hale getirilmesi
amac›yla yüksek güvenlikli, kullan›m› ko-
lay ve konforlu olan elektronik kilitlere
olan ilginin h›zla artt›¤›n› görüyoruz.

Genel olarak biyometrik sistemleri ta-
n›mlayabilir misiniz? 
Günümüz için dünyan›n bilinen en ileri bi-
reysel esasl› güvenlik sistemidir. Göz tara-
ma, parmak izi tan›ma, damar okuma gi-
bi bireyin biyolojik özelliklerinin çeflitli
amaçlarla kullan›lmas› esas›na dayan›r.

“S

“Teknoloji konusunda 
rakiplerimizden 

Kale Kilit’in Ar-Ge faaliyetleri ve teknolojik yat›r›mlar› ile kendini sürekli 
yeniledi¤ini söyleyen Kale Kilit D›fl Ticaret Genel Müdürü Cavit Do¤an, 
teknolojik trendleri yak›ndan izlemenin temel stratejileri oldu¤unu vurguluyor.

farklıyız ve öndeyiz”
‘Yaflam›m›z›n her alan›nda

gereksinim duydu¤umuz 
bireysel güvenlik ürünleri ve
yaflam alanlar›n›n güvenli¤i
konusunda her türlü geliflime

duyarl› davranmak,
de¤erlendirmek, sahip olmak
bizim ilkemizdir. Bunun için
her türlü araflt›rmay›, gelen
teklif ya da enformasyonlar›
etkili flekilde de¤erlendirerek

firmam›z› gelece¤e
haz›rl›yoruz”

‘



d›fl kap›s›n›, garaj kap›s›n›, bariyerini ve
hatta ayd›nlatma sistemlerini tek bir ku-
manda ile açma imkân› sunuyor. Kullan›m
yerine ve ihtiyaca ba¤l› olarak kumanda
tan›tma kapasitesi, 500 adede kadar tan›-
yacak flekilde özel olarak üretiliyor.
X5 Geçifl Kontrol Sistemi, 3 bin kart kulla-
n›m kapasitesi ile sürekli geçiflin istenme-
di¤i binalar›n girifllerinde anahtar kullan-
madan kartla geçifl imkân› sa¤l›yor.
X10 Ak›ll› Kilit Sistemi ise iflyerinizin, evini-
zin veya yazl›¤›n›z›n kap›s›n› anahtar kul-
lanmadan tek bir kumandayla açma imkâ-
n› sunarak, dört adet Alkalin AA ölçülerin-
deki pille yaklafl›k 5 bin açma-kapama iflle-
mi gerçeklefltiriyor. Standart olarak haf›za-
s›na 10 kumanda atanabiliyor. X10 Ak›ll›
Kilit Sistemi, elektro manyetik uyumluluk
ve düflük voltaj yönetmeli¤i gere¤i testler-
den geçerek CE standartlar›na ulaflt›. X3
uzaktan Kumanda Sistemi ve X5 Geçifl
Kontrol Sistemi, yüksek katl› binalarda,
toplu konutlarda, plazalarda, hastane ve
otel gibi büyük iflletmelerde tercih ediliyor.
X10 Ak›ll› Kilit Sistemi ise her türlü çelik
kap› üzerine uygulanabiliyor.

Kale X Serisi Elektronik Güvenlik Gru-
bu’na girecek yeni bir ürün daha ola-
cak m›?
Nisan ay› içinde sat›fla ç›kacak X5 Oto-
mat’›m›z var. Kale Kilit’in ürünü olan bina
girifl kap›lar›na tak›lan otomat kilidi, Kale
Kilit D›fl Ticaret olarak kendi ileri teknolo-
jimizle gelifltirip geçifl kontrol sistemini de
içine alarak kartla çal›fl›r hale getirdik. Ka-
le X5 Otomat’ta, klasik anahtarl› sistem-
lerden farkl› olarak kap›y› açmak için cüz-

dan veya çantan›z› kap›ya yaklaflt›rman›z
yeterli. Kart, rozet yerine tak›lan özel an-
ten cihaz› ile yaklafl›k 3-7 cm mesafeden,
1 saniye gibi k›sa bir süre içinde kilidi aça-
rak hayat›n›za yepyeni bir konfor getiri-
yor. Kale X5 Otomat, tüm bina girifl kap›-
lar›nda kullan›labilir.

Teknoloji, gelecekte güvenli¤in hiz-
metinde nas›l kullan›lacak?
Yukar›da da sözünü etti¤im gibi teknolo-
jik geliflimlerin çok büyük bir bölümü bi-
reysel ve alan güvenli¤ini do¤rudan etkili-
yor, güvenlik gereksinimini art›r›yor. Bu
ihtiyac› karfl›lamak ise yine geliflen tekno-
loji ile mümkün olabiliyor. Bu süreç, in-
sanl›k tarihi boyunca nas›l devam ettiyse
bundan sonra da devam edecek. Basit fi-
ziksel güvenlik ürünlerinin yerini daha
teknolojik, daha h›zl› iletiflim ve etkileflim
sa¤layan, risklere karfl› güvenlik fonksi-
yonlar›n› daha çabuk devreye sokan, hat-
ta insan unsuruna, eylemine ihtiyaç duy-
mayan sistemler alacak. Gelecekte güven-
lik ihtiyac›n›n giderilmesi her alanda ve

koflulda da-
ha yo¤un tek-
noloji kullan›m› ile
mümkün olacak.

Türkiye’deki firmalar›n teknolojiyi
kullan›m biçimlerini nas›l de¤erlendi-
riyorsunuz?
Bu konuda çok duyarl› ve ilgili olduklar›n›
düflünüyorum. Dünyadaki ola¤anüstü ileti-
flim imkânlar› sayesinde her türlü teknik bil-
giye çok k›sa sürede sahip olduklar›n› ve
çok baflar›l› flekilde kullanabildiklerini göz-
lemliyoruz. Di¤er yandan, son y›llarda ülke-
mizde oluflturulan “teknopark”lar›n, gelifl-
mifl ülkelerle eflzamanl› olarak kendi tekno-
lojilerini, kendi ihtiyaçlar›na daha uygun fle-
kilde, daha ucuza üretme ve gelifltirme ihti-
yac›ndan do¤du¤unu ifade edebiliriz. Tek-
noloji üretebilen bir güç olma yolunda at›-
lan bu önemli ad›mlar sevindiricidir. Gün-
demimize yeni giren bu kavram› biraz aç-
mak gerekirse; ‹ngiltere Bilim Parklar› Birli-
¤i’nin yapm›fl oldu¤u tan›ma göre tekno-
park, bir üniversite veya yüksekö¤renim ku-
rumu ya da bir araflt›rma merkezi ile resmi
iliflkiler içerisinde olan, içinde teknoloji kö-
kenli firma ve iflletmelerin oluflmas›n› teflvik
eden, büyüyüp geliflmesine destek veren
bir yap›da tasarlanm›fl, yönetiminin ilgili fir-
malara teknoloji ve iflletmecilik becerilerinin
transferi konusunda etkin u¤rafl verdi¤i bir
giriflim olarak tan›mlan›r. Yani teknopark-
lar, üniversiteler ile sanayicinin yenilikçi fi-
kirleri ürüne dönüfltürme çabas› içerisinde
bir araya geldikleri özel bölgelerdir. Türki-
ye’deki teknopark say›s› 22 civar›ndad›r.
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Kale Kilit D›fl Ticaret’in biyometrik sis-
temleri var m›?
Bu konuda çal›flmalar›m›z sürüyor. Özel-
likle biyometrik sistemlerde dünya lideri
Fujitsu’nun ürünleri üzerinde, yine Fujit-
su’nu ifl ortaklar› ile iliflkilerimiz sürüyor.
Bu sistemlerden yararlanmak ve baz›
ürünlerimizle bütünlefltirmek yönünde çe-
flitli çal›flmalar›m›z var.

Biyometrik sisteme dayal› ürünleri daha
çok hangi kesimler tercih ediyor?
En baflta, çok yüksek güvenlik gereksinimi
olan kurulufllar tercih ediyor. Askeri ve
güvenlik birimlerinin, ileri teknoloji üreten
ya da kullanan kurulufllar›n ve nadiren de
olsa çeflitli nedenlerle gerçek kiflilerin ilgi-
lendi¤ini söyleyebiliriz.

Mobil Kap›  Güvenli¤i Sistemi’nin çal›flma
prensiplerinden bahsedermisiniz?
Mobil Kap› Güvenli¤i Sistemi, Kale Kilit’in
gelifltirdi¤i Kale X10 Ak›ll› Kilit Sistemi ve
içinde SIM kart yer alan bir modül ile bir-
likte çal›fl›yor.  Bu sistem ile dünyan›n ne-
resinde olursan›z olun cep telefonunuz-
dan kap›n›z› güvenle aç›p kilitleyebiliyor-
sunuz. Mobil Kap› Güvenli¤i Sistemi’nin
üç temel fonksiyonu var:
• Dünyan›n neresinde olursan›z olun ka-
p›n›za çok yüksek güvenlikli bir eriflim
sa¤l›yorsunuz. Cep telefonu ile kap›n›z›
aç›p kilitleyebiliyorsunuz.
• Girifl- ç›k›fl bilgilerini anl›k olarak alabili-
yorsunuz. 
• Uyar› sistemi sayesinde, kötü niyetli kifli-
ler kap›n›z› açmaya teflebbüs etti¤i anda
bundan haberdar oluyorsunuz. Sisteme
ilave edilebilecek bir kamera sayesinde
kap›da ola¤anüstü bir hareketlilik gördü-
¤ünüzde ya da bir uyar› ald›¤›n›zda cep
telefonunuzdan izleyebileceksiniz. Ayn›
zamanda o mekânda neler konufluldu¤u-
nu da dinleyebileceksiniz.      

Sistemin kullan›m alanlar›ndan bah-
seder misiniz?
fiu anda evinizde, yazl›¤›n›zda, iflyeriniz-
de, iflyeri depolar› gibi güvenlik ihtiyac›
olan her türlü yaflam alan›nda kullan›labi-
lir. ‹leride farkl› alanlarda da kullan›l›r hale

getirece¤iz. Örne¤in, sadece Mobil Kap›
Güvenli¤i’nde de¤il, kullan›m alan›n› fark-
l›laflt›rarak, çok yüksek güvenlik gereksini-
mi olan çelik para kasalar›nda, emanet
kasalar›nda da bu sistemi kullanmay› dü-
flünüyoruz. 

‹leri teknoloji yüksek fiyat m› demek-
tir? Bu ürününüzün fiyat› yüksek mi
olacak?
Genelde teknolojik ürünler pahal› olarak
alg›lan›yor. Ancak bizim ürünümüzün fi-
yat›, herkese kullanma f›rsat› sa¤lamak
amac›yla çok ekonomik bir seviyede ola-
cak. Net fiyatlar ürünün piyasaya arz› ile
aç›klanacak. Sistem bu y›l içinde sat›fla su-
nulacak.

Cepte anahtar tafl›ma gelene¤ine son
veren X Elektronik Güvenlik Serisi
ürünlerinizden bahseder misiniz? Da-
ha çok kimler taraf›ndan kullan›l›yor?
X Elektronik Güvenlik Serisi ile yaflam
alanlar›nda tam güvenlik sa¤lamay› he-
defliyoruz. X Elektronik Güvenlik Serisi,
X3 Uzaktan Kumanda Sistemi, X5 Geçifl
Kontrol Sistemi, X10 Ak›ll› Kilit Sistemi ve
X5 Otomat’tan olufluyor. 
X3 Uzaktan Kumanda Sistemi; binan›z›n

X3 Uzaktan
Kumanda

Sistemi
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‘ Yaflam alanlar›n›n 
güvenli¤i konusundaki bilgi 

birikimimiz, sahip oldu¤umuz
teknolojik imkânlar, 

Kale grubumuzdaki üretim 
gücümüz ve bir dünya markas›

olarak geliflmeleri yak›ndan 
takip edebiliyor olmam›z, 

bizi rakiplerimizden 
farkl›laflt›r›yor

‘

Kale Kilit D›fl Ticaret’in hizmet verdi¤i firmalar
Konsolosluklar, havaalanlar›, oteller, plazalar, toplu konutlar, hastaneler, orduevleri,
ö¤renci yurtlar›, hatta gemilerde ürünlerimiz kullan›l›yor. ‹sim verecek olursak referans-
lar›m›zdan birkaç›; Ortaköy Princess Otel, Mirada Del Mar Hotels, A¤ao¤lu My City
Otel, Vehbi Koç Vakf›, Koç Üniversitesi Ö¤renci Yurdu, Okan Üniversitesi Ö¤renci Yur-
du, Harbiye Orduevi, Memorial Hastanesi, Zara Devlet Hastanesi. Yurtd›fl› referanslar›-
m›zdan baz›lar› ise Suudi Arabistan’da Arabistan Hotel, Nijerya’da Grand Nijerya Hotel,
Makedonya’da Montana Otel, Almanya’da Yellow Mile Grand Dortmunt Hotel.
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‹
Farkl› kültürlerin, farkl› tarihlerin

simgesi güzel Ayasofya; sen ki,
yüzy›llar öncesinden bugüne

ulaflm›fl muhteflem bir esersin; 
sen ki, milyonlarca gözün

hayranl›kla izledi¤i bir 
yap›ts›n ve her zaman 

dimdik ayaktas›n...

Mimarlık harikası bir yapıt

‹htiflam›yla, büyüklü¤üyle, ifllevselli¤iyle Do-
¤u ve Bat› uygarl›klar›n›n bir sentezi olan

Ayasofya’n›n bir efline daha rastlamak müm-
kün de¤il. Bu eser dünya mimarl›k tarihinin
günümüze kadar ayakta kalm›fl en önemli
an›tlar›ndan biri olarak geçmiflin izlerini yans›-
t›yor. Bu nedenle Ayasofya, tarihinin yan› s›ra,
mimarisi, mozaikleri ve Türk ça¤› yap›lar› ile
yüzy›llar boyunca insanl›¤›n ilgisini çekti. 
Bizans'ta elçi olarak bulunan yabanc›lar, yeryü-
zünde Ayasofya kadar muhteflem ve ›fl›kl› bir ma-
bet olmad›¤›n› yazm›fllard›. Rus elçileri, hüküm-
darlar›na Ayasofya'y› flöyle anlatm›fllard›: “Acaba
gökte miyiz diye düflündük, çünkü yeryüzünde
böyle bir ihtiflam› insan tasavvur edemez. Gör-
düklerimizi size tarif etmekten aciziz.” ‹stanbul’u
iflgal eden Haçl› ordusunda bulunan Robert de
Clari ise, “Bu mabedin bütün kap›lar›n›n kilit ve
sürgüleri som gümüflten idi. Paha biçilemeyecek
de¤erde olan mihrab›n üzerinde on dört ayak
uzunlu¤unda som alt›ndan bir ayin masas› vard›
ve bunun üzeri de¤erli tafllarla süslüydü. Mihrab›n
etraf›ndaki sütunlar da gümüfltendi. Kilisedeki on

kadar avizenin her biri insan kolundan kal›n, gü-
müfl zincirlerle as›l›yd›.”
Bizans dönemi mimarisinin ve sanat›n›n en
görkemli örneklerine sahip olan yap›, Mimar
Sinan'›n yapt›¤› Süleymaniye ve Selimiye Ca-
mii'ne de esin kayna¤› oldu. 916 y›l kilise ola-
rak kullan›ld›ktan sonra 1453 y›l›nda Fatih Sul-
tan Mehmet'in ‹stanbul'u fethi ile birlikte ca-
miye dönüfltürülen Ayasofya, Cumhuriyet’in
ilan›ndan sonra 1935 y›l›nda Atatürk'ün em-
riyle müze olarak kullan›lmaya baflland›. 

Önce kiliseydi 
Bugünkü Ayasofya'n›n bulundu¤u alanda, ilk ki-
lise 360 y›l›nda yap›lm›flt›. O zamanki Bizans'›n en
büyük mabedi olan bu yap› 44 y›l sonra bir yan-
g›nla harap oldu. 415 y›l›nda onun yerine yap›lan
yeni kilise de baflka bir yang›nla yok oldu.  ‹flte bu
ikinci yang›ndan sonra ‹mparator Justinianus, gö-
rülmemifl ihtiflamda, yang›nlara, depremlere karfl›
koyabilecek, gelecek ça¤lara ulaflabilecek sa¤-
laml›kta bir eser yapt›rmaya karar verdi. Mimarlar
hemen ifle koyuldular. 

AYASOFYA



mufl mermerler güzel bir ›fl›k ve gölge
oyunu sergiliyor. Galeriler seviyesinde du-
varlara as›l›, deri üzerine yap›lm›fl 7.5 m.
çap›ndaki büyük diskler ve kubbedeki ya-
z›t, eserin cami olarak kullan›ld›¤›n› hat›r-
lat›yor. 19. yy ortalar›nda dönemin büyük
ustalar› taraf›ndan yaz›lan bu kaligrafiler
birer flaheserdir. Mihrap üstü vitraylar, ap-
sis içine yerlefltirilmifl cami mihrab›, yan›n-
daki minber ve mevlithanlar balkonu ise
Türk dönemine ait seçkin örneklerdir. 

Bir dilek tutun 
Üstün kaliteli mermerden yap›lm›fl iki küresel

iri kap, orta mekân›n girifl yanlar›nda yer al›r.
Antik orijinli bu kaplar 16. yy’da Berga-
ma’dan getirtilmifl. Binan›n kuzey köflesinde
“terleyen sütun” yer al›r. Alt k›sm› bronz bir
kuflak ile çevrilmifl, parmak sokulabilen bir
dilek deli¤i olan sütun hakk›nda bolca masal
ve efsane vard›r. Güney galeri dibindeki 12.
yy’a tarihlenen mozaik panoda, Meryem
Ana ve Çocuk ‹sa, ‹mparator II. Komnenus,
‹mparatoriçe ‹rene, yan duvar›nda Hasta
Prens Aleksios yer al›r. Takdim edilen rulo,
kiliseye ba¤›fllar›, deri kese ise alt›n yard›m›n›
belirtir. Buradaki ikinci pano, Tahta Oturmufl
‹sa, yan›nda ‹mparatoriçe Zoe ve üçüncü ko-

cas› Konstantin Monomakhos'tur, Konstan-
tin’nin kafas› ve üstündeki yaz›t kaz›n›p, tek-
rar yap›lm›fl. Bu panoda imparatorluk ailesi-
nin kiliseye flükran ve ba¤›fllar› sembolize
edilir. ‹ç koridordan müzeyi terk ederken gö-
rülen büyük mozaik pano 10. yy’dan kalma-
d›r. Bozuk perspektifli figürler, ortada Mer-
yem Ana ve Çocuk ‹sa, yanlarda ise flehir
maketini sunan Büyük Konstantin ile Aya-
sofya maketini sunan Justinianus’tur. Ç›k›flta
k›smen zemine gömülü, M.Ö. 2. yy’dan kal-
ma muazzam bronz kap›lar ise Tarsus’tan,
belki de bir Pagan mabedinden getirtilerek,
burada tekrar kullan›lm›fl.

Önce kilisenin yap›laca¤›
alan iyice aç›ld›. Bu maksatla
orada bulunan saraylar, ev-
ler y›k›ld›. Sonra harabe halin-
de bulunan eski mabetlerin,
evlerin en güzel malzemeleri
toplat›larak ‹stanbul'a getirildi.
Böylece, her biri ayr› bir mabede yü-
celik kazand›rm›fl olan mermer sütunlar, bir
araya geliyor, gelecek ça¤lara ulaflarak
büyük mabeti oluflturuyordu. Ancak olmad›;
hasar gördü, ya¤maland›...Ta ki, Fatih Sultan
Mehmet ‹stanbul’a ayak basana kadar...

Ayasofya’n›n 
koruyucular› Türklerdir
1453'te Türkler ‹stanbul'u fethedince, Fatih
Sultan Mehmet'in ilk emirlerinden biri, ac›-
nacak flekilde harap ve bak›ms›z b›rak›lan
Ayasofya'n›n onar›lmas› oldu. Fatih Sultan
Mehmet taraf›ndan camiye çevrilmifl olan
Ayasofya, ‹stanbul'un en önemli camilerin-
den birisi oldu. Yap›ya çeflitli padiflahlarca
dört minare daha eklendi. En eski minaresi
tu¤ladan yap›lm›fl olan›d›r. Mihrab›n çevresi,
Türk çini sanat› ve Türk yaz› sanat›n›n en gü-

zel örneklerini içeri-
yor. Bunlardan en
ilgi çekeni, kubbe-

de yer alan  ve ünlü
Türk Hattat› Kazasker

Mustafa ‹zzet Efendi'ye
ait olan, Kuran'dan bir

surenin nakfledildi¤i 7.50 m.
çap›ndaki yuvarlak levhalard›r.

Bu tahta levhalarda, Allah, Muhammed,
Ömer, Osman, Ali, Ebu Bekir, Hasan ve
Hüseyin'in isimleri yaz›l›d›r. Mihrab›n yan
duvarlar›nda ise Osmanl› padiflahlar›n›n
yaz›p buraya hediye etti¤i levhalar vard›r.
Sultan II. Selim, Sultan III. Mehmet, Sultan
III. Murat ve flehzadelerin türbeleri, Sultan
I. Mahmut'un flad›rvan›, s›byan mektebi,
imareti, kütüphanesi, Sultan Abdülme-
cit'in hünkâr mahfeli, muvakkithanesi,
Ayasofya'daki Türk ça¤› örnekleridir. Bu
türbeler, iç donan›m›, çinileri ve mimari-
siyle klasik Osmanl› türbe gelene¤inin en
güzel örneklerini oluflturur. 

Ayasofya’n›n gizemli güzellikleri 
1935 y›l›nda ise Atatürk'ün emri ile müze

haline getirilen Ayasoyofya’n›n gizemli gü-
zelliklerine art›k herkes flahit olabiliyor. Bü-
yük bir keyifle tarihleraras› yolculuklar ya-
paca¤›n›z Ayasofya Müzesi’ne, as›rlar son-
ra yeniden kullan›lmaya bafllanan, bat› yö-
nündeki orijinal kap›dan giriyorsunuz. Giri-
flin yan›nda önceki binan›n kal›nt›lar› görü-
lüyor. D›fl koridor befl kap› ile iç koridora,
buras› da dokuz kap› ile müzenin esas k›s-
m›na aç›l›yor. Ortadaki yüksek kap› da ‹m-
paratorluk Kap›s› olarak adland›r›l›yor. Ka-
p› üzerindeki mozaik pano 9. yy sonunda
yap›lm›fl. ‹ç koridor ve yan neflerin tavan›n-
daki di¤er figürsüz mozaikler Justinianus
devrinden kalma orijinal mozaiklerdir. Ya-
p›n›n ana k›sm›nda bizi görkemli ve muaz-
zam bir mekân karfl›l›yor. ‹lk ad›mdan iti-
baren kubbenin etkisi alt›nda kal›yorsu-
nuz. Duvarlar ve tavanlar rengârenk mer-
mer ve mozaiklerle kapl›. Kubbe mozaikle-
rinin üç de¤iflik renk tonu, yap›lan üç de¤i-
flik onar›m dönemini gösteriyor. 
Ayasofya sütun bafll›klar›, tüm yap›n›n en
karakteristik ve belirgin özelliklerinden
olup, 6. yy klasik Bizans süsleme örnekle-
ridir. O ça¤a ait bir özellik olan derin oyul-
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Eflsiz güzellikte, muhteflem bir mabet yapt›rmaya karar
veren ‹mparator Justinianus,  idealini gerçeklefltirerek

dünyaya bir mimarlik harikas› kazand›rd›. Bu eflsiz
yap›t› koruma görevini ise Türkler üstlendi.

Kanuni Süleyman devrinde y›k›lma tehlikesi gören bina, Kanuni'nin emriyle ve Mimar Sinan'in
maharetiyle destek duvarlar ile kuvvetlendirildi. Mimar Sinan Ayasofya'ya iki minare daha ek-
ledi. Caminin yan›nda II. Selim için de bir türbe yap›ld›. Sokollu Mehmet Pafla kubbeye büyük
bir bayrak koydurdu. Caminin içini Türk eserleriyle en çok süsleyen hükümdarlardan biri de
III. Murat't›r. Bergama'dan getirtilen ve Helenistik devirden kalma iki büyük mermer küpü ca-
miye koyduran da odur. IV. Murat'›n yapt›rd›¤› mermer mahfiller, minber ve tafl kütsü ise bir
sanat harikas›d›r. Bugün büyük kubbede as›l› duran kandili ise III. Ahmet yapt›rm›flt›r.

Ayasofya’y› Mimar Sinan onard›

Ortada taht üzerinde ‹sa ile imparator IX.. Kostantinos,
Monomakhos ve ‹mparatoriçe Zoe (11. Yüzy›l)

Mermer Küp

Dilek Tafl›

Minber
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16. ve 17. yüzy›la ait ‹znik Çinileri



ürriyet gazetesinin ünlü köfle yazar›
Bekir Coflkun, her ne kadar nükteli

kalemiyle verdi¤i politik ve toplumsal
mesajlarla tan›nsa da; insanlarla, hayvan-
larla, özellikle köpeklerle kurdu¤u
iletiflimiyle bambaflka bir kiflilik sergiliyor
asl›nda. Bekir Coflkun’la özel yaflam›n›
konufltu¤unuzda onun insan sevgisi,
dostlar› ve yaflam›n›n her alan›nda yarat-
t›¤› dostluk dünyas› karfl›n›za ç›k›yor bir
anda. Örne¤in, hayat›na dair sohbet
ederken  en büyük hayalinin bir gün de-
rin, ulaflamad›¤› bir tutkusunu, yani en
büyük sevdas›n› yazmak, sevdas›yla ileti-
flim kurmak oldu¤unu söylüyor… fiöyle
özetliyor yazmak istedi¤i kitab›: “Kimse-
nin okuyamayaca¤› bir kitap olsa da, bir
sevdam›, yani okumaktan zevk alaca¤›m
roman› yazaca¤›m. Çünkü ben kendi ya-
z›lar›m› bile be¤enmem ve yay›mlan›nca
okumam. Ama bu benim okuyaca¤›m bir
kitap olacak.”

‹letiflim her yerde
Coflkun’un ilgi alanlar›na gelince… ‹flte o
noktada dostluk temas›yla çevreledi¤i ha-
yat›n› görebiliyorsunuz. En büyük tutkula-
r›ndan biri deniz Bekir Coflkun’un. 
Pako ad›nda bir teknesi var. Gorbi ile ge-
zerlermifl teknede. Bir di¤er tutkusu ise
enstrüman çalmak Coflkun’un. Örne¤in
çok güzel kanun çalarm›fl. Ö¤rencilik y›l-
lar›nda gazinolarda çok ünlü sanatç›lar›n
arkas›nda çalm›fl. Evde her çeflit enstrü-
man varm›fl. Son olarak keman çalmay›
ö¤renmifl. Keman çalma hikâyesini de

flöyle anlat›yor Coflkun:“Benim bir röpor-
taj›mda enstrümanlarla foto¤raflar›m›
çektiler. Bir de elime keman verdiler. Ben
ise keman çalmay› bilmiyordum. ’Bu fo-
to¤raf› yay›mlamay›n’ dedim. Ben bunu
dememiflim gibi en büyük foto¤raf oydu.
Onun üzerine okuyuculara sayg›s›zl›k et-
memek için y›llar sonra keman çalmay› da
ö¤rendim.”Evinde,  enstrümanlar›n›n bu-
lundu¤u bir bölüm ile genifl bir kütüpha-
nesinin oldu¤unu anlatan Bekir Coflkun,
kendisi için çok önemli olan marangoz
atölyesine de de¤inmeden geçemiyor.
Babas› marangoz olan Coflkun, bu u¤rafl›
ondan devralm›fl. Teknesi Pako’nun tüm
iç mobilyalar›n› kendisi yapm›fl. Coflkun,
bu konuda teknenin orijinalini yapan ‹n-
giliz firmas›ndan çok daha iyi oldu¤unu
da söylüyor. Coflkun’un flu aralar yapmak
istedi¤i en önemli mobilya ise bir port-
manto; “Hofl geldiniz” ve “güle güle” di-
yen bir portmanto... Yani Çoflkun’un do-
kundu¤u her fley gerçeklik kazan›yor,
adeta çevresiyle iletiflim kurmaya prog-
ramlan›yor. 

Mesle¤e nas›l bafllad›¤›n›z› ö¤renebi-
lir miyiz?
Ben hukukta okurken o s›rada gazetecilik
okulu aç›ld›. Ben de hukuk fakültesinden
ayr›l›p gazetecilik okuluna geçtim. Daha
lisedeyken de gazeteci olmak istiyordum,
çünkü yaz› yazmay› seviyordum. Kalemle,
kâ¤›tla iletiflimim iyiydi. Bir insan›n bir fleyi
severek istedi¤inde mutlaka yapaca¤›na
inan›r›m. Yeter ki onu çok istesin... Bunu

zaten Türkler çok basit bir slogana indir-
gemifllerdir: "Deliye k›rk defa deli dersen
deli olur." Ben de demek ki kendi kendi-
me k›rk defa gazeteci demiflim. Dedi¤im
için memnunum.

Yaz›lar›n›zda nas›l bir üslup kullan›-
yorsunuz?
Yaz› yazarken gözümün önünden bir sü-
rü insan geçiyor. Yazarl›k bilgisayar›n kar-
fl›s›na geçene kadar bir kimlik de¤iflikli¤i
oluflmas›d›r. Yazarken siz art›k siz de¤il,
bir yazar olursunuz. Bu masa bir mabet
gibidir, ar›nmak ve kutsanmak zorundas›-
n›z. Yazman›n havas›na ister istemez gi-
rersiniz. Bir de flu vard›r, yazd›¤›n›z yaz›-
dan dolay› ald›¤›n›z ödüller... O ödüller
benim çok can›m› yakar. Ben her ödülle
birlikte özgürlü¤ümün bir parças›n› kay-
bederim. Yine de, bir flekilde, etkilenme-
den yazmaya devam etmeye çal›fl›yorum.

Üslubunuzla en çok kad›nlar ve ço-
cuklar olmak üzere genifl çevrelere hi-
tap eden bir yazars›n›z, bunu neye
ba¤l›yorsunuz?
Ben kad›nlarla dostluk kurmaya bay›l›r›m.
Bir kad›nla konuflurken benim gözlerimin
içi parlar. Bu duygum çok masum bir yer-
den geliyor. Ben annesiz büyüdüm, an-
nemi hiç hat›rlamam. Herkesin çocukluk-
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Samimi, dürüst, alçakgönüllü, sakin, komplekssiz 
yazarlardan biri olan Bekir Coflkun, özellikle gençler ve

kad›nlarla iyi iletiflim kuruyor, çok okunuyor ve seviliyor.
Dünyan›n ilk “köfle yazar›” köpe¤i olan Pako'nun da 

sahibi olan Coflkun, sevdas› olmayan insanlar›n 
bir fleyleri baflarabilece¤ine inanm›yor.

iletișim kuran adam:
BEKİR COȘKUN

Dokunduğu her șeyleDokunduğu her șeyle

iletișim kuran adam:
BEKİR COȘKUN
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ta tek bir kad›n› vard› ve o kad›n annele-
riydi. Benim birçok kad›n›m vard›; halam,
teyzem, yengem, komflular... Onlar beni
çok sevdi. Onlar bana vermek için ceple-
rinde hep fleker tafl›rlard›. O yüzden bir
kad›n›n bafl›ma uzanan eli benim için her
zaman çok anlam ifade etti ve bende çok
fley gelifltirdi. Birincisi, o bafl›ma uzanan el
samimi mi, de¤il mi, onu test etme yete-
ne¤ini... 

Medya ve iletiflim sizin için ne ifade
ediyor?
‹letiflim dünyas› çok büyük. Bu iletiflim
dünyas›nda medyan›n yeri çok ayr›, birçok
görevi var. Ama asl›nda ilk görevi halk›

bilgilendirmek, toplumu haberdar etmek,
toplumun demokratik bilgilenmesine, ka-
rar verme sürecine katk›da bulunmakt›r.
Topluma gerçekleri eksiksiz anlatmak ve
toplumun demokratik seçimini kolaylafl-
t›rmakt›r. Nitekim biz bu döneme “med-
ya demokrasisi” dönemi diyoruz. Daha
önceki dönem “meydan demokrasisi” idi.
Daha önce kürsüye ç›kan konuflurdu.
Kürsüde görebildi¤i, duyabildi¤i kadard›
halk›n demokratik olarak bilgilendirilmesi.
Bugün halk, medya arac›l›¤›yla baflbakan-
lar›, siyasi parti liderlerini izleyebiliyor.
Ona göre karar verebiliyor. Görsel bir zen-

ginlik var. ‹nan›lmaz bir görsel zenginlik...
Medyan›n ikinci görevi ise toplumu e¤it-
mektir. Üçüncü veya dördüncü görevi e¤-
lendirmek. Ama e¤itmek k›sm› diplerde
bir yerde flimdi. fiimdi medya toplumun
duyular›n›, meraklar›n› daha da çok sö-
mürerek e¤lendiriyor gibi yap›yor. Top-
lum bunlar› izledikçe duygusal anlamda
bunlara merak sar›yor, medya onlar› bes-
liyor ve bu k›s›r döngüde yozlaflan bir top-
lum olufluyor. Ha, bu ne zaman bitecek?
Bir gün reklam veren, sermaye sahibi bu
toplum yap›s›n›n kendisine de zarar ver-
meye bafllad›¤›n› görünce.
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E¤er iletifliminizi do¤ru temeller üzerine kurmuflsan›z, yaln›z kalmak isteme-
di¤iniz sürece yaln›z kalmazs›n›z. Kap›n›z›n zili her vakit çalar...Siz de kap›
zillerinin, yaln›zl›¤› paylaflt›¤›n› anlatan bir yaz› yazm›flt›n›z. Yaz›n›z› bizimle
de paylafl›r m›s›n›z?

Bekir Coflkun’dan gençlere...
“Size bir a¤abey olarak tek bir önerim olabilir. Yapt›¤›n›z ifli
sevdayla yap›n. Seçti¤iniz hedefle de ilgili olabilir, mesle¤iniz
ile ilgili de olabilir; ama en çok yaflamla ilgilidir. Sevdas› ol-
mayan insanlar›n bir fleyleri baflarabilece¤ine inanmam. Ben
sevdam olmayan bir fleye asla yanaflmad›m. Pako sevdamd›r,
keman›m sevdamd›r, marangozluk atölyem vard› ve bir sev-
dayd›, yazd›klar›m seviliyorsa o da benim için bir sevdad›r.
Gençlerle iletiflim kurmak benim için sevdad›r. Siz de baflar-
mak için mutlaka sevdan›z›n oldu¤u bir yerde olmak zorun-
das›n›z. Yani siz, sevdan›z› aray›n. Baflar› burada sakl›d›r.”

Öyle saatlerce odama kapan›p, telefonlar› açmayan,
kap›s›n› kilitleyerek yaz›s›n› yazan bir yazar de¤ilim. 
Yaz›lar›m› 20 dakikada tamaml›yorum. As›l sorun ne

yazaca¤›ma karar vermek, bir de noktay› koymak.‘

‘
“Zil sesinin bu kadar önemli oldu¤unu bilmi-
yordum. Nur içinde yats›n sevgili ustam, ilk
Yaz› ‹flleri Müdürüm Ahmet Nadir, ‹stanbul'a
yerlefltikten sonra dostlar›n› yitirmenin ve yal-
n›z kalman›n ac›s›yla mektubunda yazm›flt›:

‘Gönlüm kap› zilinin sesini özler
Ben de kendi kap›m›n zilini çalar›m 
Komflular kimi kimsesi yok demesinler...'
*
Kap›n›n önüne geldi¤inizde zili mi çalacak-
s›n›z, yoksa anahtarla m› açacaks›n›z kap›-
y›?
Kap›n›n arkas›nda zil sesini bekleyen kimse
yoksa...Ya da varsa; kap›n›n arkas›na yakla-
flan bir terli¤in sesini duyuyorsan›z...

Sevgili meslektafl›m Emel Aygören fien'in
‘Zil sesi' mesaj›n› almasayd›m, ustam›n ne
demek istedi¤ini ve ‘Zil sesi'nin önemini hiç
düflünmeyecektim. Dün ilk kez bizim kap›-
n›n önünde durup zile bakt›m. Hiç böyle
bakmam›flt›m.
Bast›m:
‘D›nnn...'
Bu, kap›n›n arkas›ndaysan›z ‘Arayan-soran-
geleniniz var, yaln›z de¤ilsiniz'in sesidir
‘D›nnn...' fleklinde. E¤er kap›n›n önündey-
seniz ‘Bekleyeniniz var' demek: 
‘D›nnn...'
*
Bak›p bak›p bir gün elbette kap›m›z›n zilinin
art›k çalmayaca¤›n› düflündüm. Neyse ki

ustam ö¤retti; zilimi kendim çal›p çal›p içeri
kaçar›m ve belki de seslenirim:
‘Kim o...'
Ya da...
Kap› zili çald›¤›nda arkas›nda ben yok-
sam?Oras›n› söylemedi ama art›k nas›l olu-
yor, biliyordur ustam.

Bayramlarda, kap› zilleri daha anlaml›lar.
Her zil sesi, yani ahbaplar, arkadafllar, dost-
lar, akrabalar, komflular, çocuklar...
Her zil sesi vefa demek, özlem demek, has-
ret demek, sevgi demek.
Kap›n›z›n zili hep çals›n.
‹yi ki kap› zilleri var” 
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rta Anadolu'nun bat›ya aç›lan kap›s› ola-
rak tan›mlanan Eskiflehir, tarihi zenginlik-

leri, ulafl›m kolayl›¤›, enerji olanaklar›, uygun ta-
r›msal yap›s› ve zengin maden kaynaklar›yla
Türkiye'nin önemli illerinden birisi. Co¤rafi yap›-
s›nda da¤lar›n ve ovalar›n önemli bir yer tuttu-
¤u kentin alan›n› Sakarya ›rma¤› ile Porsuk ve
Sar›su çaylar›n›n havzalar› kapl›yor. 
Eski Anadolu medeniyetlerinin önemli bir dura-
¤› olan Eskiflehir çevresinde, ilk ça¤lara ait izlere
rastlamak mümkün. Yaz›l›kaya Köyü bitifli¤inde
yer alan Frig Vadisi; Frig Krall›¤›, Lidya Krall›¤› ve
Pers ‹mparatorlu¤u dönemine ait çok say›da ka-
l›nt› bar›nd›r›yor. Erken Tunç Ça¤lar›’nda yerle-
flim görmüfl olan Midas (Yaz›l›kaya) ise Friglerin
dini merkezi olan önemli bir antik flehir. Hititler-
den sonra Frig kenti olarak geliflen Yaz›l›kaya'da
Frig kültürüne ait kale duvarlar›, yerleflim yerle-
ri, kaya kabartmalar›, kaya an›tlar›, su sarn›çlar›,
sunak yerleri, karl›klar, kaya mezarlar›, basa-
makl› an›tlar, nifller, antik yollar olmak üzere 33
adet eser bulunuyor.   
Bugün Eskiflehir'in merkezi olarak bilinen yerin
kral›, tüm ça¤lar›n en zengin kral› olarak bile-
nen Midas’t›r. Gordion kentinde yaflam›fl efsa-
nevi Frigya Kral› Midas,  yaflam› boyunca ac›lar
çekmifl, “eflek kulaklar›yla ya da dokundu¤u her
fleyi alt›na çevirmesiyle” ünlü olmufl. Frigya’da
bulunmufl birçok an›t, bugün de onun ad›n› ta-

fl›yor, birçok efsane ve masal Midas’›n an›s›n›
yans›t›yor. 
Arkeolojik araflt›rmalara göre yöredeki ilk yerle-
flim M.Ö. 3500 y›llar›nda, fiarhöyük 
çevresinde yo¤unlaflm›fl. Ayr›ca Midas fiehri'nde
yap›lan di¤er kaz›larda yüzlerce yeni höyük tes-
pit edilmifl ve bölgenin ilk ça¤lardan bu yana
yayg›n bir kültüre sahip oldu¤u saptanm›fl.
1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'nden son-
ra do¤udan gelen Türkler, 1074 y›l›nda Eskifle-
hir'i alm›fl. fiehrin al›nmas›n›n ard›ndan, Türk
boylar›n› durdurmak isteyen Manuel Komne-
nos, bunda baflar›l› olamay›nca bat›ya do¤ru çe-
kilmek durumunda kalm›fl. Alparslan ve I. K›l›-
çarslan zaman›nda Eskiflehir, Haçl› Ordular›'n›n
geçifl yeri olmufl.  

Otomobil üretiminde ilk deneyim
Eskiflehir yöresi, Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun
befli¤i ve do¤u seferleri yolu üstündeki önemli
merkezlerinden biriydi. Eskiflehir, Milli Müca-
dele y›llar›nda, uzun süre gündemde kalan bir
flehir oldu. ‹stanbul'u Anadolu'ya ba¤layan de-
miryolu üzerindeki stratejik konumu, iç çal›fl-
malardaki rolü, Anadolu'yu istila etmifl olan
Yunan ordusunun Orta Anadolu'ya geçiflinin
efli¤ini oluflturmas› ve yeni Türk devletinin ku-
rulufluna katk›lar›yla önem kazand›. Eskifle-
hir’de, Cumhuriyet'in ilk y›llar›nda endüstriye,

O

Üniversitesi ve flehir planlamas›ndaki baflar›s› ile Anadolu’nun Amsterdam’› kabul edilen Eskiflehir,
Türk Halk Bilgesi Nasrettin Hoca’n›n, Halk Ozan› Yunus Emre’nin ve korkusuz kahraman Seyyit
Battal Gazi’nin yaflad›¤› topraklard›r. Her mevsimde ayr› bir güzelli¤e bürünen kent, beyaz alt›n 

lületafl›n›n anavatan› ve otomobil üretiminde ilk ad›m olan “Devrim”in de üretildi¤i flehirdir. 

Anadolu’da
bir Avrupa
kenti: 

ESKiȘEHiRESKiȘEHiR



ö¤renmifl. Zekas› ve f›kralar›yla dünyaca
tan›nm›fl bir halk filozofu olan Nasrettin
Hoca hayat, tabiat ve cemiyet içindeki
insan›, keskin görüflleri ve zeki söyleyifl-
lerle karikatürize etmifl. Bu nükteleri yal-
n›z bir milleti de¤il, bütün insanl›¤› tat-
min edecek de¤erde oldu¤undan baflka
milletler aras›nda da tan›nm›fl ve sevilmifl
bir kiflilik. 
Türk halk›, bu nükteleri kendi mizah deha-
s› olarak kabul etti ve ço¤altt›. Nasrettin
Hoca f›kralar› Bat› dillerine de çevrildi. Nas-

rettin Hoca ‹ran, M›s›r, Irak gibi ülkelerde,
Kafkaslar’da, Balkan ve Avrupa ülkelerin-
de de tan›nan ünlü bir mizah ustas› olarak
bugünde yafl›yor. 

fiehrin güzellik ikonlar›, 
Odunpazar› evleri
Odunpazar› evleri, Osmanl› döneminden
kalma k›vr›ml› yollar›n›n, ç›kmaz sokakla-
r›n›n üzerinde yer alan, ahflap süslemeli,
cumbal› yap›lar›yla bir bütün olarak günü-
müze kadar gelmifl. Evler genelde iki tipte;
konutlar›n bir k›sm›n›n giriflleri sokakta,
bahçeleri ise arkada; di¤erlerinde ise bah-
çeler önde ve konutlar bahçe içinde ola-
cak flekilde en fazla üç katl› olarak yap›l-
m›fl. Eskiflehir’e ayr› bir güzellik katan bu
evler, kenti dolafl›rken kendilerini uzaktan
da olsa belli ediyorlar. Evlerin neredeyse
tamam› Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi ta-
raf›ndan bir kültür merkezi projesi kapsa-
m›nda asl›na uygun olarak restore edilmifl
ve ilk olarak Ça¤dafl Cam Sanatlar› Müze-
si faaliyete geçmifl.

Hediyeler lületafl›ndan
Eskiflehir'in gerek ekonomik, gerekse tu-
ristik özellikleri içinde lületafl›n›n ayr› bir
yeri var. Dünyada en kaliteli lületafl› Eskifle-
hir'de ç›kart›l›yor. Pensilvanya, Güney Ka-
rolina, Utah, Meksika, Madrid, Nairobi gi-
bi de¤iflik yerlerde de üretilen lületafl› Eski-
flehir'dekine göre önemsiz ve düflük kali-
tede. Sanayide uzun bir süredir vazgeçil-
mez bir madde olan lületafl›; a¤›zl›k, pipo,
süs eflyas› üretiminde ve otomobil boya
sanayiinde kullan›l›yor. Lületafl› ayr›ca por-
selen hamuruna, böcek ilaçlar›na, pudra
ve leke ç›kartma ilaçlar›na da kat›l›yor. Ta-
k› malzemesi ya da satranç tak›m› yap›-
m›nda da ifle yarayan, lületafl›, beyaz, sa-
r›mtrak, gri ya da k›rm›z›ms› renklerde ola-
biliyor. Topra¤›n 20-60-130 metre derin-
liklerinde irili ufakl› yumrular halinde bulu-
nan lületafl›, aç›lan kuyular ve bunlara
ba¤l› tüneller sayesinde toplan›yor.  Eski-
flehir yöresinde Sar›su, Yeniflehir, Türk-
mentokat, Gökçeo¤lu, Karaçay, Sö¤üt-
çük, Sepetçi, Marg›, Nemli, Kümbet, Yeni-
köy, Kepertepe, Karahöyük ve Baflören'de
lületafl› ç›kart›l›yor.

R E H B E R \ E S K ‹ fi E H ‹ R

2 4 • K A L E M  • S A Y I  8  • 2 0 0 9

R E H B E R \ E S K ‹ fi E H ‹ R

tar›ma ve do¤al kaynak araflt›rmalar›na h›z
verildi. 1940'larda Eskiflehir'de endüstriyel
geliflmelere teknoloji de eklendi. 29 Ekim
1961 tarihinde Cumhurbaflkan› Cemal
Gürsel'in, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulufl
y›ldönümü kutlamalar› için Eskiflehir'e gel-
mesinin planlanmas› üzerine, bu tarihte ilk
otomobil Cumhurbaflkan›'na sunuldu. Es-
kiflehir'deki atölyelerde üretilen arabaya
"Devrim" ad› verildi. Devrim; otomobil
üretiminde ilk deneyim, ilk ad›m oldu. 

Yaz›l›kaya Midas’›n izlerini tafl›yor
Eskiflehir’de Midas’›n izlerini görmek istiyor-
san›z öncelikle Yaz›l›kaya’ya u¤ramal›s›n›z.
Yaz›l›kaya’ya ad›m att›¤›n›zda dikkati çeken
ilk fley Midas An›t›’ndan önce, köyün havas›
oluyor. Yüksekli¤i 1315 m olan Yaz›l›kaya
Köyü, Frigya Yaylas› üzerinde bulunuyor.
Yüksekli¤i nedeniyle havas› oldukça temiz
olan bu köy, Frigya devrinde “Phrygia Salu-
taris” ya da “Sa¤l›kl› Frigya” ad›yla an›lm›fl.
Bugün de görülece¤i gibi Yaz›l›kaya Kö-
yü’nün hemen üstünde, antik flehir Akro-
pol’ün kuzeydo¤u cephesinde, püskürük bir
kaya üzerinde Midas An›t›, Akropol’ü çevre-
leyen sur duvarlar›, yeralt› merdivenleri, me-
zarlar, sunaklar, bitmemifl an›t ve çeflme bu-
lunuyor. fiu anki haliyle bir zamanlar kent ol-
du¤unu anlamak oldukça zor. Onca y›la
ra¤men güzelli¤inden hiçbir fley kaybetme-
mifl olan an›t›n al›nl›k bölümünde yaklafl›k iki
metre geniflli¤inde bir çatlak, yüzeyinde ise
bir girinti bulunuyor ve bu girinti nedeniyle
mezar an›t› oldu¤u düflünülüyor. 

Korkusuz kahraman: 
Seyit Battal Gazi
Amac› ‹slam’› yaymak olan Battal Gazi, Bi-
zans’a karfl› yap›lan savafllarda büyük kah-
ramanl›k gösterdi¤i için “Battal” (korku-
suz) lakab›n› alm›fl. Yaflam› üzerine çeflitli
efsaneler yaz›lm›fl olan Abdullah adl› bu
kahramana ithafen yap›lan türbe, Seyitgazi
ilçesinin 150 metre yüksekli¤inde, Üçler Te-
pesi’nin do¤uya bakan yamac› üzerinde yer
al›yor. Türbenin hemen giriflinde, duvarda
Battal Gazi’nin kendisi gibi kocaman oldu-
¤u söylenen at›n›n ayak izi, türbenin tepe-
sinde ise at›n› ba¤lad›¤› söylenen bir demir

çubuk yer al›yor. Mezar› sekiz metre olsa
da Battal Gazi’nin gerçek boyunun 2 met-
re 40 cm oldu¤u söyleniyor. 

Yunus Emre Türbesi
Yunus Emre Türbesi’nde efsane, fliir, hikâ-
ye çok... Adak adayanlar, namaz k›lanlar,
dua edenler... Herkes kendi inan›fl›n›n ge-
re¤ini yap›yor türbede. Hiç kuflkusuz Yunus
Emre, Eskiflehir’in sahip oldu¤u en önemli
de¤erlerden biri. Konya için Mevlana ne
ise, Eskiflehir için Yunus Emre o.  Eskifle-

hir’deki Yunus Emre Türbesi, Mihal›ç›k ilçe-
si, Yunus Emre beldesinde (Sar›köy) yer al›-
yor. Mezar tafl›n›n ön cephesinde yaz›l›
olan “Gelin tan›fl olal›m / ‹fli kolay k›lal›m /
Sevelim sevilelim / Bu dünya kimseye kal-
maz" sözlerinde Yunus Emre’nin yaflam
felsefesi özetleniyor. 

Nasrettin Hoca Eskiflehirlidir
Ünlü mizah ustas› Nasrettin Hoca, Sivri-
hisar’›n Hortu köyünde do¤mufl. ‹lk bilgi-
lerini köy imam› olan babas›n›n yan›nda
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Anadolu kentlerinde oldu¤u gibi Eski-
flehir’de de zengin bir yöre mutfa¤›
var: Yo¤urt ve undan yap›lan toyga
çorbas›, sütlü ovmaç çorbas›, göceli
tarhana çorbas› özellikle dü¤ün ye-
meklerinde ikram ediliyor. Çi¤börek,
katlama börek yerel yemek çeflitleri
aras›nda. Kafkasya, Abhazya, Çeçenis-
tan bölgelerinden göç eden baz› toplu-
luklar›n en önemli yemeklerinden biri
de "çerkeztavu¤u" dur. Bu yemek böl-
ge topluluklar›na ait olup özel günler-
de ya da a¤›r bir konuk geldi¤i zaman
ve dü¤ün yemeklerinde yap›l›yor.

� Yaz›l›kaya’y› (Midas An›t›) gez-
meden,
� Sakar››l›ca Termal Turizm Merkezi’ni
ziyaret etmeden, 
� fiehrin en ünlü yeme¤i olan çi¤böre-
¤inin tad›na bakmadan, 
� Eskiflehir-Odunpazar› evlerini görme-
den, burada haz›rlanan yöresel yemek-
leri yemeden dönmeyin...

Eskiflehir'de ne yenir?

Yapmadan dönme

Eskiflehir bildi¤iniz gibi Türkiye'nin en bü-
yük üniversite kampüsü olan Anadolu
Üniversitesi'ne sahip bir flehir. Özellikle
‹letiflim Fakültesi, ad›ndan s›kça söz ettiri-
yor. Ö¤renci diyar› olarak kabul edilen Es-
kiflehir, ö¤renciler sayesinde gerek yaflam
standard›, gerek yemek tarz›, gerek al›fl-
verifl kültürü, gerek de pahal› bir flehir ol-
mamas›yla modern ama bir o kadar da
özünden bir fley kaybetmemifl bir flehir.

Ö¤renci flehri

Eskiflehir’in ünlü çi¤böre¤i

Alemflah Kümbeti

Kentin sembolü olan
lületafl›nden hediyelik 

eflyalar yap›l›yor.

Tarihi Odunpazar› Evleri

Porsuk Çay›

Eskiflehir’deki heykeller, kente farkl›
bir güzellik kat›yor.
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rta Anadolu'nun bat›ya aç›lan kap›s› ola-
rak tan›mlanan Eskiflehir, tarihi zenginlik-

leri, ulafl›m kolayl›¤›, enerji olanaklar›, uygun ta-
r›msal yap›s› ve zengin maden kaynaklar›yla
Türkiye'nin önemli illerinden birisi. Co¤rafi yap›-
s›nda da¤lar›n ve ovalar›n önemli bir yer tuttu-
¤u kentin alan›n› Sakarya ›rma¤› ile Porsuk ve
Sar›su çaylar›n›n havzalar› kapl›yor. 
Eski Anadolu medeniyetlerinin önemli bir dura-
¤› olan Eskiflehir çevresinde, ilk ça¤lara ait izlere
rastlamak mümkün. Yaz›l›kaya Köyü bitifli¤inde
yer alan Frig Vadisi; Frig Krall›¤›, Lidya Krall›¤› ve
Pers ‹mparatorlu¤u dönemine ait çok say›da ka-
l›nt› bar›nd›r›yor. Erken Tunç Ça¤lar›’nda yerle-
flim görmüfl olan Midas (Yaz›l›kaya) ise Friglerin
dini merkezi olan önemli bir antik flehir. Hititler-
den sonra Frig kenti olarak geliflen Yaz›l›kaya'da
Frig kültürüne ait kale duvarlar›, yerleflim yerle-
ri, kaya kabartmalar›, kaya an›tlar›, su sarn›çlar›,
sunak yerleri, karl›klar, kaya mezarlar›, basa-
makl› an›tlar, nifller, antik yollar olmak üzere 33
adet eser bulunuyor.   
Bugün Eskiflehir'in merkezi olarak bilinen yerin
kral›, tüm ça¤lar›n en zengin kral› olarak bile-
nen Midas’t›r. Gordion kentinde yaflam›fl efsa-
nevi Frigya Kral› Midas,  yaflam› boyunca ac›lar
çekmifl, “eflek kulaklar›yla ya da dokundu¤u her
fleyi alt›na çevirmesiyle” ünlü olmufl. Frigya’da
bulunmufl birçok an›t, bugün de onun ad›n› ta-

fl›yor, birçok efsane ve masal Midas’›n an›s›n›
yans›t›yor. 
Arkeolojik araflt›rmalara göre yöredeki ilk yerle-
flim M.Ö. 3500 y›llar›nda, fiarhöyük 
çevresinde yo¤unlaflm›fl. Ayr›ca Midas fiehri'nde
yap›lan di¤er kaz›larda yüzlerce yeni höyük tes-
pit edilmifl ve bölgenin ilk ça¤lardan bu yana
yayg›n bir kültüre sahip oldu¤u saptanm›fl.
1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'nden son-
ra do¤udan gelen Türkler, 1074 y›l›nda Eskifle-
hir'i alm›fl. fiehrin al›nmas›n›n ard›ndan, Türk
boylar›n› durdurmak isteyen Manuel Komne-
nos, bunda baflar›l› olamay›nca bat›ya do¤ru çe-
kilmek durumunda kalm›fl. Alparslan ve I. K›l›-
çarslan zaman›nda Eskiflehir, Haçl› Ordular›'n›n
geçifl yeri olmufl.  

Otomobil üretiminde ilk deneyim
Eskiflehir yöresi, Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun
befli¤i ve do¤u seferleri yolu üstündeki önemli
merkezlerinden biriydi. Eskiflehir, Milli Müca-
dele y›llar›nda, uzun süre gündemde kalan bir
flehir oldu. ‹stanbul'u Anadolu'ya ba¤layan de-
miryolu üzerindeki stratejik konumu, iç çal›fl-
malardaki rolü, Anadolu'yu istila etmifl olan
Yunan ordusunun Orta Anadolu'ya geçiflinin
efli¤ini oluflturmas› ve yeni Türk devletinin ku-
rulufluna katk›lar›yla önem kazand›. Eskifle-
hir’de, Cumhuriyet'in ilk y›llar›nda endüstriye,

O

Üniversitesi ve flehir planlamas›ndaki baflar›s› ile Anadolu’nun Amsterdam’› kabul edilen Eskiflehir,
Türk Halk Bilgesi Nasrettin Hoca’n›n, Halk Ozan› Yunus Emre’nin ve korkusuz kahraman Seyyit
Battal Gazi’nin yaflad›¤› topraklard›r. Her mevsimde ayr› bir güzelli¤e bürünen kent, beyaz alt›n 

lületafl›n›n anavatan› ve otomobil üretiminde ilk ad›m olan “Devrim”in de üretildi¤i flehirdir. 

Anadolu’da
bir Avrupa
kenti: 
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ö¤renmifl. Zekas› ve f›kralar›yla dünyaca
tan›nm›fl bir halk filozofu olan Nasrettin
Hoca hayat, tabiat ve cemiyet içindeki
insan›, keskin görüflleri ve zeki söyleyifl-
lerle karikatürize etmifl. Bu nükteleri yal-
n›z bir milleti de¤il, bütün insanl›¤› tat-
min edecek de¤erde oldu¤undan baflka
milletler aras›nda da tan›nm›fl ve sevilmifl
bir kiflilik. 
Türk halk›, bu nükteleri kendi mizah deha-
s› olarak kabul etti ve ço¤altt›. Nasrettin
Hoca f›kralar› Bat› dillerine de çevrildi. Nas-

rettin Hoca ‹ran, M›s›r, Irak gibi ülkelerde,
Kafkaslar’da, Balkan ve Avrupa ülkelerin-
de de tan›nan ünlü bir mizah ustas› olarak
bugünde yafl›yor. 

fiehrin güzellik ikonlar›, 
Odunpazar› evleri
Odunpazar› evleri, Osmanl› döneminden
kalma k›vr›ml› yollar›n›n, ç›kmaz sokakla-
r›n›n üzerinde yer alan, ahflap süslemeli,
cumbal› yap›lar›yla bir bütün olarak günü-
müze kadar gelmifl. Evler genelde iki tipte;
konutlar›n bir k›sm›n›n giriflleri sokakta,
bahçeleri ise arkada; di¤erlerinde ise bah-
çeler önde ve konutlar bahçe içinde ola-
cak flekilde en fazla üç katl› olarak yap›l-
m›fl. Eskiflehir’e ayr› bir güzellik katan bu
evler, kenti dolafl›rken kendilerini uzaktan
da olsa belli ediyorlar. Evlerin neredeyse
tamam› Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi ta-
raf›ndan bir kültür merkezi projesi kapsa-
m›nda asl›na uygun olarak restore edilmifl
ve ilk olarak Ça¤dafl Cam Sanatlar› Müze-
si faaliyete geçmifl.

Hediyeler lületafl›ndan
Eskiflehir'in gerek ekonomik, gerekse tu-
ristik özellikleri içinde lületafl›n›n ayr› bir
yeri var. Dünyada en kaliteli lületafl› Eskifle-
hir'de ç›kart›l›yor. Pensilvanya, Güney Ka-
rolina, Utah, Meksika, Madrid, Nairobi gi-
bi de¤iflik yerlerde de üretilen lületafl› Eski-
flehir'dekine göre önemsiz ve düflük kali-
tede. Sanayide uzun bir süredir vazgeçil-
mez bir madde olan lületafl›; a¤›zl›k, pipo,
süs eflyas› üretiminde ve otomobil boya
sanayiinde kullan›l›yor. Lületafl› ayr›ca por-
selen hamuruna, böcek ilaçlar›na, pudra
ve leke ç›kartma ilaçlar›na da kat›l›yor. Ta-
k› malzemesi ya da satranç tak›m› yap›-
m›nda da ifle yarayan, lületafl›, beyaz, sa-
r›mtrak, gri ya da k›rm›z›ms› renklerde ola-
biliyor. Topra¤›n 20-60-130 metre derin-
liklerinde irili ufakl› yumrular halinde bulu-
nan lületafl›, aç›lan kuyular ve bunlara
ba¤l› tüneller sayesinde toplan›yor.  Eski-
flehir yöresinde Sar›su, Yeniflehir, Türk-
mentokat, Gökçeo¤lu, Karaçay, Sö¤üt-
çük, Sepetçi, Marg›, Nemli, Kümbet, Yeni-
köy, Kepertepe, Karahöyük ve Baflören'de
lületafl› ç›kart›l›yor.

R E H B E R \ E S K ‹ fi E H ‹ R

2 4 • K A L E M  • S A Y I  8  • 2 0 0 9

R E H B E R \ E S K ‹ fi E H ‹ R

tar›ma ve do¤al kaynak araflt›rmalar›na h›z
verildi. 1940'larda Eskiflehir'de endüstriyel
geliflmelere teknoloji de eklendi. 29 Ekim
1961 tarihinde Cumhurbaflkan› Cemal
Gürsel'in, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulufl
y›ldönümü kutlamalar› için Eskiflehir'e gel-
mesinin planlanmas› üzerine, bu tarihte ilk
otomobil Cumhurbaflkan›'na sunuldu. Es-
kiflehir'deki atölyelerde üretilen arabaya
"Devrim" ad› verildi. Devrim; otomobil
üretiminde ilk deneyim, ilk ad›m oldu. 

Yaz›l›kaya Midas’›n izlerini tafl›yor
Eskiflehir’de Midas’›n izlerini görmek istiyor-
san›z öncelikle Yaz›l›kaya’ya u¤ramal›s›n›z.
Yaz›l›kaya’ya ad›m att›¤›n›zda dikkati çeken
ilk fley Midas An›t›’ndan önce, köyün havas›
oluyor. Yüksekli¤i 1315 m olan Yaz›l›kaya
Köyü, Frigya Yaylas› üzerinde bulunuyor.
Yüksekli¤i nedeniyle havas› oldukça temiz
olan bu köy, Frigya devrinde “Phrygia Salu-
taris” ya da “Sa¤l›kl› Frigya” ad›yla an›lm›fl.
Bugün de görülece¤i gibi Yaz›l›kaya Kö-
yü’nün hemen üstünde, antik flehir Akro-
pol’ün kuzeydo¤u cephesinde, püskürük bir
kaya üzerinde Midas An›t›, Akropol’ü çevre-
leyen sur duvarlar›, yeralt› merdivenleri, me-
zarlar, sunaklar, bitmemifl an›t ve çeflme bu-
lunuyor. fiu anki haliyle bir zamanlar kent ol-
du¤unu anlamak oldukça zor. Onca y›la
ra¤men güzelli¤inden hiçbir fley kaybetme-
mifl olan an›t›n al›nl›k bölümünde yaklafl›k iki
metre geniflli¤inde bir çatlak, yüzeyinde ise
bir girinti bulunuyor ve bu girinti nedeniyle
mezar an›t› oldu¤u düflünülüyor. 

Korkusuz kahraman: 
Seyit Battal Gazi
Amac› ‹slam’› yaymak olan Battal Gazi, Bi-
zans’a karfl› yap›lan savafllarda büyük kah-
ramanl›k gösterdi¤i için “Battal” (korku-
suz) lakab›n› alm›fl. Yaflam› üzerine çeflitli
efsaneler yaz›lm›fl olan Abdullah adl› bu
kahramana ithafen yap›lan türbe, Seyitgazi
ilçesinin 150 metre yüksekli¤inde, Üçler Te-
pesi’nin do¤uya bakan yamac› üzerinde yer
al›yor. Türbenin hemen giriflinde, duvarda
Battal Gazi’nin kendisi gibi kocaman oldu-
¤u söylenen at›n›n ayak izi, türbenin tepe-
sinde ise at›n› ba¤lad›¤› söylenen bir demir

çubuk yer al›yor. Mezar› sekiz metre olsa
da Battal Gazi’nin gerçek boyunun 2 met-
re 40 cm oldu¤u söyleniyor. 

Yunus Emre Türbesi
Yunus Emre Türbesi’nde efsane, fliir, hikâ-
ye çok... Adak adayanlar, namaz k›lanlar,
dua edenler... Herkes kendi inan›fl›n›n ge-
re¤ini yap›yor türbede. Hiç kuflkusuz Yunus
Emre, Eskiflehir’in sahip oldu¤u en önemli
de¤erlerden biri. Konya için Mevlana ne
ise, Eskiflehir için Yunus Emre o.  Eskifle-

hir’deki Yunus Emre Türbesi, Mihal›ç›k ilçe-
si, Yunus Emre beldesinde (Sar›köy) yer al›-
yor. Mezar tafl›n›n ön cephesinde yaz›l›
olan “Gelin tan›fl olal›m / ‹fli kolay k›lal›m /
Sevelim sevilelim / Bu dünya kimseye kal-
maz" sözlerinde Yunus Emre’nin yaflam
felsefesi özetleniyor. 

Nasrettin Hoca Eskiflehirlidir
Ünlü mizah ustas› Nasrettin Hoca, Sivri-
hisar’›n Hortu köyünde do¤mufl. ‹lk bilgi-
lerini köy imam› olan babas›n›n yan›nda
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Anadolu kentlerinde oldu¤u gibi Eski-
flehir’de de zengin bir yöre mutfa¤›
var: Yo¤urt ve undan yap›lan toyga
çorbas›, sütlü ovmaç çorbas›, göceli
tarhana çorbas› özellikle dü¤ün ye-
meklerinde ikram ediliyor. Çi¤börek,
katlama börek yerel yemek çeflitleri
aras›nda. Kafkasya, Abhazya, Çeçenis-
tan bölgelerinden göç eden baz› toplu-
luklar›n en önemli yemeklerinden biri
de "çerkeztavu¤u" dur. Bu yemek böl-
ge topluluklar›na ait olup özel günler-
de ya da a¤›r bir konuk geldi¤i zaman
ve dü¤ün yemeklerinde yap›l›yor.

� Yaz›l›kaya’y› (Midas An›t›) gez-
meden,
� Sakar››l›ca Termal Turizm Merkezi’ni
ziyaret etmeden, 
� fiehrin en ünlü yeme¤i olan çi¤böre-
¤inin tad›na bakmadan, 
� Eskiflehir-Odunpazar› evlerini görme-
den, burada haz›rlanan yöresel yemek-
leri yemeden dönmeyin...

Eskiflehir'de ne yenir?

Yapmadan dönme

Eskiflehir bildi¤iniz gibi Türkiye'nin en bü-
yük üniversite kampüsü olan Anadolu
Üniversitesi'ne sahip bir flehir. Özellikle
‹letiflim Fakültesi, ad›ndan s›kça söz ettiri-
yor. Ö¤renci diyar› olarak kabul edilen Es-
kiflehir, ö¤renciler sayesinde gerek yaflam
standard›, gerek yemek tarz›, gerek al›fl-
verifl kültürü, gerek de pahal› bir flehir ol-
mamas›yla modern ama bir o kadar da
özünden bir fley kaybetmemifl bir flehir.

Ö¤renci flehri

Eskiflehir’in ünlü çi¤böre¤i

Alemflah Kümbeti

Kentin sembolü olan
lületafl›nden hediyelik 

eflyalar yap›l›yor.

Tarihi Odunpazar› Evleri

Porsuk Çay›

Eskiflehir’deki heykeller, kente farkl›
bir güzellik kat›yor.
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laylaflt›ran bir fleydir. ‹nsan›n yüksek tek-
noloji amac› d›flar› aç›lmakt›r. Ama d›flar›
aç›lmaya kalkt›¤›n›z anda baflka insanlar›n
da içeriye girmesine izin vermek zorunda-
s›n›z. Günümüzde elektronik ortamda
güvenlik için kullan›lan firewall veya flifre-
lerin de fazla ifle yaramad›¤›n› görüyoruz.

Pentagon ve Nasa dahil bir çok önemli
kuruma hackerlar taraf›ndan sald›r›lar dü-
zenlenebiliyor. Yani d›flar›ya aç›lan siste-
min ödedi¤i bedelin içeriye girilmesine
izin vermek oldu¤unu söyleyebiliriz. Bu-
nun ilk örnekleri video ve müzik indirme
programlar›. Bu programlar arac›l›¤›yla bir

dosyay› indirmeye bafllad›¤›n›zda bir bafl-
ka kiflinin bilgisayar›na girmifl oluyorsu-
nuz. Bu ise, prensipte karfl› taraf›n da bafl-
ka bilgileri elde edebilmek için sizin bilgi-
sayar›n›za girebilece¤i anlam›na geliyor.
Bu aç›dan bak›ld›¤›nda Kale Kilit markas›-
n›n kilit sektöründe firewall (ateflduvar›),
password (flifre) ve ‹D (kimlik) sa¤lama
görevini üstlendi¤ini düflünüyorum. Dijital
teknolojilerin de kilit sektöründe kullan›l-
maya bafllamas›yla beraber art›k elektro-
nik ortamda oluflturulan bir flifre, nere-
deyse sonsuz alternatife sahip ve klasik ki-
litten çok daha güvenli.

Kiflisel yaflam›n›zda teknolojiyle aran›z
nas›l?
Ben flahsen kendimi bir “technology fre-
ak” (teknoloji düflkünü / manya¤›) olarak
görüyorum. Örne¤in çok sevdi¤im ‹pod’u-
mu müzik setine kablosuz ba¤layabilmek
için araflt›rma yapt›m ve “Fm Transmitter”
ad›nda bir kablosuz ses aktar›c›s› oldu¤unu
buldum. Bu aktar›c›y› kullanarak radyo fre-
kans› üzerinden sevdi¤im tüm parçalar›
evimdeki müzik setine aktard›m ve yüksek
ses kalitesiyle kablosuz ortamda müzik
dinleme rahatl›¤›na kavufltum. ‹pod’umda
15 gigabyte yer kaplayan bir müzik arflivim
var ve hiç durmadan çalsam 10 gün bo-
yunca dinleyebilece¤im kadar parçay› ufak
bir aletin içinde saklayabiliyorum. Bu, müt-
hifl bir rahatl›k. Eskiden Longplay veya CD

er yeni buluflun insano¤lunun yafla-
m›na farkl› bir boyut kazand›rd›¤› tar-

t›fl›lmaz. Eskiden “tüfek icat oldu mertlik
bozuldu” fleklinde söylenen özdeyifli, “in-
ternet icat oldu mertlik bozuldu” fleklinde
bugüne uyarlamak mümkün. Kitle iletiflim
araçlar› teknolojinin bafl döndürücü h›z› ile
birlikte her geçen gün daha da geliflip yay-
g›nlafl›yor. Eskiden gazete ile s›n›rl› olan kit-
le iletiflim araçlar›na önce radyo eklendi,
sonra televizyon; son y›llarda ise uydu ka-
nallar› ve internetle tan›flt›k. 
Teknolojideki bu ak›l almaz geliflmenin ileti-
flime, insan iliflkilerine, hayat›m›za ve özelde
de Kale Kilit markas›na getirdiklerini Bersay
‹letiflim Grubu Yönetim Kurulu Baflkan› Ali
Saydam’la yapt›¤›m›z keyifli sohbette
de¤erlendirme f›rsat›n› yakalad›k.

Teknoloji sizin için ne ifade ediyor?
Teknolojinin hayat›m›z›n içindeki durumuna
ve teknoloji kullan›m›na güvenlik noktas›n-
dan bakmakta yarar var. Teknolojiyi hiç gü-
venli bulmad›¤›m› söyleyebilirim. Ço¤u za-
man teknoloji bana güvenli¤i de¤il, tedirgin-
li¤i ça¤r›flt›r›yor. Bu tedirginli¤i üç ana mad-
deyle özetlemek mümkün. Örne¤in internet
ortam›nda pozitif haber yayam›yorsunuz.
“fiu flirket çok iyi flirkettir” mesaj› yay›lm›yor
fakat ayn› flirketin batt›¤›na dair bir haber
çok h›zl› bir flekilde yay›labiliyor. 

SMS ve internet ortam›nda yaflanan bir
baflka güvensizlik unsuru da çok kolay ve
ücretsiz bir flekilde yahoo veya hotmail gi-
bi hizmet sa¤lay›c›lardan e-mail adresi al›-
nabilmesi. Art›k herkesin iletiflime burnu-
nu sokmas› mümkün. Eskiden iletiflebil-
mek için telefon, radyo, televizyon, gaze-
te veya dergi gibi mecralara ihtiyac›n›z
vard›; oysa bugün masan›z›n üzerinde
online bir mecra var. Bu online mecra kor-
sanl›¤a, yani etik de¤erlere uygun olma-
yan kullan›ma çok aç›k. 
Teknolojik ortam›n ortaya ç›kard›¤› tehdit-
lerden üçüncüsü ise bayramlaflma gibi son
derece duygusal olan bir fleyi yozlaflt›rmaya
bafllamas›yla ilgili. Her bayramda kendi kö-
fle yaz›lar›mda da ifade etmeye çal›flt›¤›m
gibi, teknolojinin hayat›m›z›n içine girmesiy-
le birlikte kopyala-yap›flt›r laflar ve toplu
gönderim gibi uygulamalarla anlams›z bay-
ram kutlamalar› yap›lmaya baflland›. Tekno-
lojinin bu kullan›mlar› güvenlik ve befleriyet
çizgisinde bir tehdit unsuru oluflturuyor. 
Di¤er taraftan teknoloji bizlere “h›z” gibi
çok önemli bir kazanç sa¤l›yor. Örne¤in
Kale Kilit markas›n›n cep telefonu ile kap›
kilitleyip açan sisteminin bir amac› da 
“h›z”› yakalamak diyebiliriz. Anahtar›n›z›
çantada araman›z›, kaybedip etmedi¤inizi
düflünerek strese girmenizi engelleyen ve
size inan›lmaz h›z kazand›rabilecek bir çö-

züm. Teknoloji bu anlamda kullan›ld›¤›n-
da tüm alanlarda h›z› vaat edebilir. Gü-
venlik konusunda flöyle bir durum söz ko-
nusu; bulundu¤unuz mekânda bir kap›
olmasa içeri girmeniz de d›flar› ç›kman›z
da mümkün olmaz. D›flar› ç›kmak için kul-
land›¤›n›z her fley, içeri girmenizi de ko-

‘ ‘“‹letiflimin bir numaral› kural› 
hedef koymakt›r. Bir hedef 

belirlemek ve o hedefe hangi 
zaman içinde ulaflmak istedi¤inizi

belirlemektir. ‘O hedefe ulafl›p
ulaflmayaca¤›n› nerden 

bileceksin?’ sorusuna yan›t 
vermektir. ‹letiflim, 

belirledi¤iniz hedefe ulaflt›ktan
sonra, bir sonraki hedefi 

ortaya koymak demektir.”

Meslek hayat›nda 30 y›l› geride b›rakan Bersay ‹letiflim Grubu
Yönetim Kurulu Baflkan› ve iletiflim duayeni Ali Saydam ifl ve özel

hayat›nda bir teknoloji düflkünü olarak teknolojinin insan
hayat›n› olumsuz yönde etkileyen yanlar›na dikkat çekiyor ve

meflhur bir fizik kanununu hat›rlat›yor: “Bir fleyden kazand›¤›n›z›
bir fleyden kaybedersiniz, her fleyi kazanamazs›n›z.” 

H

“Bilinçli bir teknoloji düșkünüyüm”
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Hele fiyatlar› da ayn›ysa, bu durum kesin
olarak böyle gelifliyor. Bu sempatiyi sa¤la-
mak demek, o markay› hak etti¤i gerçek
de¤erden daha yukar› bir noktaya tafl›mak
anlam›na geliyor. E¤er markaya yat›r›m ya-
p›l›rsa marka bu paray› yat›r›mc›s›na misliy-
le geri ödüyor.     

‹letiflim dünyas›nda neredeyiz? Yeni
nesil iletiflimcileri nas›l buluyorsunuz? 
Dünya ile karfl›laflt›racak olursak hadise
ortada. Türkiye’de Türk reklam ajans› pek
kalmad›. Bir ya da iki tane var. Ço¤u ya-
banc›lara sat›ld›. Neden? Çünkü biz bu ifli
iyi yapam›yoruz. PR flirketlerinin de de¤er-
leri o kadar yüksek de¤il, çünkü güçlü de-
¤iller. Türkiye’de bu sektörün yürümesi
gereken daha çok yol var. Peki, ileri do¤-
ru gidiyor mu? Evet, gidiyor. Sektörün
bundan on sene öncesiyle flu anki duru-
mu çok farkl›. Hem cirolar hem de gelirler
farkl›. Londra’daki iyi bir PR flirketinin, ça-
l›flt›rd›¤› adam bafl›na y›ll›k geliri 150 bin
dolar. Sektör bu rakama bakacak ve Tür-
kiye’deki kaç flirketin bu rakama eriflebil-
di¤ini görecek. On kifli çal›fl›yorsa 1,5 mil-
yon dolar brüt gelir elde edilmesi gerekir.
Fakat biz henüz bu noktada de¤iliz.

Siz bir iletiflim uzman›s›n›z. ‹flin d›fl›-
na ç›kt›¤›m›zda çevrenizle iletiflimi-
niz nas›l?
‹letiflim, mesleki birikimimin yans›d›¤› alan
ve ben de çevremde iletiflimi iyi yönetti¤i-
mi düflünüyorum. Özel sektördeki kariye-
rim s›ras›nda üç-dört defa flirket de¤ifltir-
dim ve yeni flirketler kurdum. Sevenlerim
ve sevmeyenlerimin oran› afla¤› yukar› ay-
n›. Fakat sevmeyenlerle de iliflkiyi do¤ru
yönetiyor olmak gerekiyor. ‹letiflimi yönet-
mekle iliflkiyi yönetmek birbirine
kar›flt›r›l›r. ‹letiflimin kurallar› var ve bu ku-
rallar› uyguluyorsunuz, fakat iliflkiyi yönet-
mek daha zor. “En son akrabalar›m› ne
zaman arad›m?” diye insan›n kendi ken-
dine sormas› gerekiyor. fiart m›d›r? Evet,
flartt›r. Bir ifliniz düflmeden, bayram sey-
ran olmadan, sevdi¤iniz arkadafllar›n›z›,
dostlar›n›z› ve akrabalar›n›z› hangi ritim ve
aral›klarla kaç defa arad›¤›n›z› bilmeniz
gerekiyor.

Kale Kilit, kilit sektöründeki liderli¤ini
uzun y›llard›r sürdürüyor. ‹letiflim ve
teknolojiyi kullan›m› aç›s›ndan bu mar-
kay› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
‹letiflimin temel meselesi insan›n oldu¤u ile
alg›land›¤› aras›ndaki fark› kapatmakt›r. ‹le-
tiflimin temel görevlerinden bir tanesi bu-
dur. Yani ben istedi¤im gibi alg›lanm›yor-
sam orada iletiflime ihtiyac›m var demektir.
Türkiye aç›s›ndan meseleye bakacak olur-
sak, Türkiye’nin alg›land›¤› ile oldu¤u ara-
s›nda çok büyük fark var. Bunu de¤ifltirmek
istiyorsan›z iletiflime ihtiyac›n›z var. Benim
ürünüm seninkinden daha iyiyse bunu an-
latmam gerekiyor. Kale Kilit ve Kale Kilit
Grubu’nun mevcut durumunun, alg›land›-
¤›ndan daha ilerde oldu¤unu düflünüyo-
rum. Kalem Dergisi’nin son say›s›nda Kale
Kilit’in Turkcell iflbirli¤iyle cep telefonuyla
uzaktan kap› açma sistemi gelifltirdi¤ini ö¤-
rendim. Bu sistemle kap›n›n zili çald›¤›nda,
evde de¤ilseniz dahi cep telefo-
nu üzerinden kap›y› d›flardan
açabiliyor, hatta kap›y› çalan
kiflinin kim oldu¤unu ö¤rene-
biliyorsunuz. Bu kadar yüksek
teknoloji kullanabilen ve gü-
venlik konusunda Türki-
ye’de yüzde 65’lik pazar
pay›yla çok da fazla rakibi
olmayan Kale Kilit Gru-
bu’nun elde etti¤i bu pa-

zar pay›, Türk halk›n›n bu markaya güven-
di¤ini gösteriyor. Kale Kilit, kilit sektörünün
Arçelik’i diyebilirim.            

Kale Kilit markas›yla tüketici aras›nda
bir ba¤ oluflturmak amac›yla hayata
geçirilen Kalemino’yu bir iletiflim ça-
l›flmas› olan siz nas›l de¤erlendiriyor-
sunuz? 
Sempatik olmak bir marka için çok önemli.
‹ki eflit marka aras›nda tüketicinin sempatik
olan› seçti¤ini daha önce vurgulam›flt›m. Ka-
lemino ile ilgili de gerekli ölçümlemeleri Ka-
le Kilit markas› mutlaka yap›yordur. Bu yön-
tem iletiflimde do¤ru mudur? Evet, do¤ru-
dur. Yap›lan fley yanl›fl de¤il, fakat ne kadar
etkili oldu¤unu Kale Kilit Grubu yapt›¤› veya
yapaca¤› ölçümlemelerle çok daha iyi anla-
yabilir. Kendisini “güvenlikte son nokta”
olarak tan›mlayan bir markan›n uluslararas›
düzeyde de bu öncülü¤ü tafl›mas› gerekti¤i-
ne inan›yorum. Gelecekte güvenlikle ilgili
seminerlere önderlik etmesi,  Türkiye’nin
güvenli¤iyle ilgili araflt›rmalar› desteklemesi
veya benzer inovasyon çal›flmalar›na a¤›rl›k
vermesi Kale Kilit markas›n› iletiflim yönün-
den bir üst düzeye tafl›yacakt›r.
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almak için ma¤azalara gidip dolafl›r ve iste-
di¤imiz albümleri titizlikle seçerdik. Asl›n-
da teknoloji bu aç›dan bak›ld›¤›nda müthifl
bir hareketsizli¤i de beraberinde getiriyor. 
Örne¤in Bersay ‹letiflim Grubu olarak VO-
‹P, yani internet üzerinden telefon konufl-
mas› sistemini Türkiye’de ilk kullanan flir-
ketlerden biri olduk.
Teknolojinin yo¤un flekilde kullan›m›,
onun kulu kölesi olma tehdidini de bera-
berinde getiriyor. Bir teknoloji düflkünü ol-
mama ra¤men teknolojinin insan hayat›n›
olumsuz etkileyen yanlar›yla ciddi biçimde
mücadele edilmesi gerekti¤ine inan›yo-
rum. Meflhur bir fizik kanunu flöyle diyor:
“Bir fleyden kazand›¤›n›, bir fleyden kaybe-
dersin. Her fleyi kazanamazs›n.” 

Daha önceki bir röportaj›n›zda “‹leti-
flimde e¤itim yok, standartlar yok, öl-
çümleme yok, insan kaynaklar› yok”
demifltiniz. Teknolojinin geliflimiyle bu
yokluklarda “var”a do¤ru bir yönelifl
oldu mu?
Bundan on sene önce flirketlerimizde ça-
l›flan iletiflim fakültesi mezunlar›n›n oran›
yüzde 5-10 aras›ndayd›. Bu oran o za-
man için iletiflim fakültelerinin e¤itiminin
istenilen düzeyde olmad›¤›n› gösteriyor-
du. fiirketlerimizde bugün iletiflim fakül-
tesinden mezun olan çal›flanlar›n oran›
yüzde 51 ve bu çok sevindirici bir gelifl-
me. Demek ki bu alanda e¤itim gelifliyor
ve teknolojinin de bunda müthifl bir kat-
k›s› oldu¤u tart›fl›lmaz. Eskiden teknoloji
zengin ve güçlü olan insanlar›n elindeydi.
Bugün art›k 800-900 TL’ye bir bilgisayar
alan ve evinde de bir telefon kablosu bu-
lunan herkes bafll› bafl›na bir medya hali-
ne geldi. ‹nsanlar›n etkinli¤i artt›, fakat
e¤lence için de inan›lmaz bir tüketici or-
tam› sunan internet, gençlerin sosyallik-
ten uzaklaflmas›na ve hayattan kopmas›-
na neden olabiliyor.
‹letiflimde standartlar›n oluflturulmas› ise
dört-befl y›l önce ‹letiflim Dan›flmanlar› fiir-
ketleri Derne¤i ‹DA’n›n kurulmas›yla baflla-
d›. Fakat halen muhasebe aç›s›ndan ileti-
flim flirketleri fleffaf de¤il, bu anlamda
standartlar henüz ortada yok. Ölçümleme
konusunda ise sektör, on sene öncesine

göre çok daha ilerde. 
Daha önce yok dedi¤imiz insan kaynakla-
r›n›n da zaman içinde geliflim gösterdi¤ini
görüyoruz. Hem üniversite e¤itimi hem
de üniversite-özel sektör iflbirli¤i gelifliyor.
Bunun en tipik örne¤i Bahçeflehir Üniver-
sitesi’nde yap›lanan COOP adl› kurulufl.
Bu kurulufl 2009 y›l›nda özel sektör-üni-
versite iflbirli¤ini sa¤layacak aç›l›mlar› ge-
lifltirecek. ‹nsan kaynaklar› konusunda
Türkiye bir miktar geriden geliyor. Bugün
dünyan›n geliflmiflli¤i do¤rultusunda Tür-
kiye’de de iletiflim e¤itimi ve insan kay-
naklar› ayn› düzlemde yol almaya bafllad›
ve bu geliflmeler önümüzdeki y›llarda
meyvelerini verecek. 

‹letiflimin do¤ru kullan›lmas›, do¤ru ya-
p›lanmas› için e¤itim, standartlar, öl-
çümleme ve insan kaynaklar›n›n düzel-
tilmesi yeterli mi? 
Bu asl›nda bir yat›r›m meselesi. Ne hikmet-
se geliflmemifl kapitalist ülkelerde önce
ürüne, daha sonra üretime ve sat›fl kanal-
lar›na yat›r›m yap›l›yor. Sonra biraz zorla-
n›nca reklama yat›r›m yap›l›yor ve yat›r›m
bu noktada kesiliyor. Oysa flirketlerin ileti-
flime yat›r›m yapmay› ö¤renmesi gereki-
yor. Halihaz›rda bu yat›r›m› yapan baz› flir-
ketler var. Di¤er flirketler de bu yat›r›m›n
önemini zamanla kavrayacak. Toplumda
kapitalizm ve liberalizm sa¤l›kl› ifllemeye
bafllad›¤› zaman mecburen flirketler reka-
beti ö¤renecek ve onu yönetebilmek için
iletiflime yat›r›m yapacaklar. Bu yat›r›m ya-
p›ld›¤›nda, iletiflimin rekabetçi avantaj ya-
ratma konusunda katma de¤eri anlafl›la-
cak. O zaman özel sektör de üniversiteler-
den daha nitelikli ö¤renci talep edecek,
üniversiteler daha nitelikli ö¤renci yetifltire-
bilmek için birbiriyle rekabet edecek. 

Hep yok dedik. Peki, iletiflimde var
olanlar neler? Do¤ru iletiflim, markala-
ra neler kazand›r›yor?
Do¤ru iletiflim, markalar› olmas› gereken-
den daha yukar› noktalara çekiyor. ‹nsan-
lar eflitler aras›nda sevdiklerini tercih edi-
yorlar. Yani iki fley birbirinin ayn›s› ise; iki
kilit, iki kap› veya iki kasa birbirinin ayn›s›
ise bize sempatik geleni tercih ediyoruz.
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‘

‘
‘

Kendisini ‘güvenlikte son nokta’
olarak tan›mlayan bir markan›n

uluslararas› düzeyde de bu 
öncülü¤ü tafl›mas› gerekti¤ine

inan›yorum. Gelecekte 
güvenlikle ilgili seminerlere 
önderlik etmesi,  Türkiye’nin 

güvenli¤iyle ilgili araflt›rmalar›
desteklemesi veya benzer 
inovasyon çal›flmalar›na 

a¤›rl›k vermesi Kale markas›n›
iletiflim yönünden bir üst 

düzeye tafl›yacakt›r

‘Ürünlerinde yüksek teknoloji 
kullanabilen ve güvenlik 
konusunda Türkiye’de 

yüzde 65’lik pazar pay›yla 
çok da fazla rakibi olmayan Kale 

Grubu’nun elde etti¤i bu 
pazar pay›, Türk halk›n›n bu

markaya güvendi¤ini gösteriyor



‹çimizden 
sesler
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‹letiflim ve teknoloji: Günümüzde tekno-
loji ve iletiflim birbirinden ayr› düflünülemez
bir durumda. Günlük hayat›m›zda teknolo-
jik iletiflim ayg›tlar› çevremizdeki insanlarla
iletiflimde olabilmenin temel unsurlar› ara-
s›nda yer al›yor. Cep telefonlar› ve internet
teknolojinin getirdi¤i nimetlerin en bafl›nda
geliyor. Bugün, nüfusun yaklafl›k yüzde
30’u cep telefonu kullan›yor. Hem de yal-
n›zca konuflmak için de¤il; resimli, renkli
içerikli mesajlar göndermek, e-posta yolla-
mak, internete girmek, internet üzerinden
oyunlar oynamak için. Yine nüfusun yüzde
10’undan fazlas› her gün uzun saatlerini bil-
gisayar bafl›nda ve internette geçiriyor. ‹n-

ternet üzerinden al›flverifl yap›yor, banka ifl-
lemlerini gerçeklefltiriyor, gazete okuyor,
eski dostlarla sohbet edip, yeni arkadafllar
ediniyor, tebrik mesajlar› gönderiyor, dilek-

çe yaz›yor, para kazan›yor, itiraz ve itiraf
ediyor. Teknoloji bizlere bu ifllemleri yapar-
ken, zaman› ekonomik olarak kullanmam›z
aç›s›ndan olanak sa¤l›yor ama bence, beyaz
bir ekranda hareket eden renkli yaz›lar hiç-
bir zaman bir dostla içilen s›cac›k bir kahve-
nin yerini tutmuyor… ‹ngilizcede  “keep in
touch” deyimi “iletiflim halinde bulunmak”
anlam›nda kullan›l›r. “Touch” “dokunmak”
anlam›na gelir. Yani, iletiflim kurmak, bir
anlamda karfl›m›zdaki kifliye dokunmakt›r.
Bu da, ruhu olmayan elektronik bir ayg›tla
tam manas›yla gerçeklefltirilebilir mi, iflte
oras› tart›fl›l›r…
Selin Kuflçuo¤lu / ‹ngilizce Ö¤retmeni

“Samimi iletiflim baflar› getiriyor”

“Teknoloji aile içi iletiflimi olumsuz etkiliyor”

‹letiflim: ‹letiflim deyince akl›ma öncelikle insanlar geliyor.
Kendi mesle¤imle ilgili konuflursam, turizm birçok kifliyle ile-
tiflim gerektiriyor. Farkl› kültürde insanlarla karfl›lafl›yorum.
Onlar› ne kadar iyi tan›r ve gözlemlersem, o kadar iyi iletiflim
kuruyorum. Böylelikle iflimi daha iyi yap›yorum. Bu da bana
ayr› bir zenginlik kat›yor. Çünkü farkl› fleyler ö¤reniyorum. 
Teknoloji: ‹fl hayat›mda sadece internetten faydalan›yorum.
Bunun d›fl›nda teknolojiyi çok fazla kullanm›yorum. Teknolo-
ji benim için internet demek. Ama internet ne kadar faydal›,
ne kadar zararl› bilemiyorum. Özgür Soylu / Turizmci

‹letiflim: ‹letiflim ister telefonda, ister
yüz yüze, ister internette olsun kendini
ifade etmenin yolu. Ancak do¤ru ve sa-
mimi iletiflim her zaman baflar›y› getirir.
‹letiflim sadece konuflmak de¤il, iletiflim
art›k her kap›n›n anahtar›. Nerde, nas›l
ve ne flekilde oldu¤u çok önemli.  
Teknoloji: Kitle iletiflim araçlar› teknolo-
jinin h›z› ile birlikte her geçen gün daha
da farkl›lafl›yor. ‹nternetin faydalar›n›n

yan› s›ra toplum olarak olumsuz yanlar›-
n› daha çok benimsedik. ‹letiflim ucuzla-
d› ve samimiyetini yitirdi. Ayr›ca teknolo-
jiyle birlikte özgürlü¤ümüzü de kaybet-
tik. Yaln›zca flikayetçi oldu¤um konu
teknolojinin kendini çabuk yeniliyor ol-
mas›. Örne¤in flimdi teknoloji harikas› bir
telefon al›yorsunuz, iki gün sonra daha
güzeli ç›k›yor... 
Fuzuli Durak  / Resepsiyonist

‹letiflim: Telefon, televizyon,
internet; hayata dair herfley
iletiflim. Yüz yüze iletiflim çok
daha önemli bence. Bu yüz-
den özel hayat›mda ifllerimi
hep yüz yüze iletiflim  kurarak
yap›yorum. ‹flte ise çok fazla
konuflmuyorum. Çünkü tele-
fonla s›kça konufluyorum.. 
Teknoloji: Teknoloji dendi-
¤inde de akl›ma ilk telefon

geldi.  ‹nternete çok fazla gir-
miyorum ama kardeflim sü-
rekli bilgisayar›n bafl›nda ve
internette. Mesela bu durum
kardeflimle iletiflim halinde ol-
mam›z› olumsuz etkiliyor.
Çok fazla konuflmuyor, sü-
rekli odas›nda. K›sacas› bizde
teknoloji evdeki iletiflimi
olumsuz etkiliyor. 
Rojda Artut / Muhasebeci

Teknoloji: Eskiden teknoloji bizler için çok farkl›
anlamlar tafl›rd›. Teknolojinin nimetlerine ulaflmak
zordu. Evde telefonun, televizyonun olmas› bile
mucizeydi. Oysa flimdi ev telefonlar› kullan›lmaz
oldu. Teknolojinin h›z›na yetiflmek ise art›k müm-
kün de¤il, bu kadar çabuk tüketiliyor olmas›n›
yanl›fl buluyorum. Çocuklar›m›z teknoloji delisi ol-
du. Özellikle bilgisayar oyunlar› çocuklar›m›z›n ge-
liflimini olumsuz etkiliyor.

‹letiflim: Teknolojinin böylesine h›zl› geliflimi, ileti-
flimimizi olumsuz etkiliyor. Eskiden çocuklar›m›z d›-
flarda hep birlikte oyunlar oynarken, flimdi hepsi
yaln›z bafl›na odalar›na kapanarak bilgisayar oyun-
lar›yla saatler geçiriyor. Böylelikle birbirinden uzak-
laflan, samimi olmayan bir toplum olufluyor. Örne-
¤in ev oturmalar›nda sohbet yerine diziler izleniyor.
Konuflmalar televiyonda olan bitenle s›n›rl› kal›yor.

Mehmet Y›ld›zhan / Muhaberat Eleman›

“Teknolojisiz bir yaflam
düflünemiyorum”
‹letiflim: Eczanede çal›flt›¤›m için
iletiflimime daha bir önem veriyo-
rum. Gelen müflteriler genelde
hasta olduklar› için onlar› dikkatle
dinliyor, sa¤-
l›kl› bir iletiflim
kurmaya çal›-
fl›yorum.  
Tekno lo j i :
Teknolojiyle
aram çok iyi,
bütün tekno-
lojik ürünler-
den faydala-
n›yorum. Bel-
ki samimiyet,
s›cak iliflkiler
azalm›fl olsa da, teknolojisiz bir ya-
flam düflünemiyorum. Eskiden cep
telefonu olmadan insanlar nas›l ha-
berleflebiliyordu, flafl›r›yorum. fiimdi
ise kendimizi telefonsuz eksik his-
sediyoruz. Bence ölçülü kulland›k-
tan sonra bir s›k›nt› yok. 
Mustafa Öztürk / Eczac› Kalfas›

İletișim ve teknoloji kavramını yorumladılar

“Teknolojiyle birlikte özgürlü¤ümüzü kaybettik”

‹letiflim, yaflaman›n gere¤idir. Her ne kadar teknolojiyle birlikte iletiflimin flekli, araçlar› boyut de¤ifltirmifl 
olsa da, yüz yüze iletiflimin etkisinin önüne hiçbir fley geçemez. Günümüzde iletiflimin önemini bilmeyenler, 
daha teknolojinin nimetlerinden faydalanmayanlar olmakla birlikte, bu iki kavram› bir arada mucizeye
dönüfltürenler ço¤unlukta. Biz de bu iki kavram› sokaktaki vatandafllar›m›za sorduk. ‹flte yan›tlar...

“Teknoloji çocuklar›m›z› iletiflimden uzaklaflt›r›yor”

“Teknolojinin nimetlerinden olan internetle iç içe yafl›yoruz”
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Kale Kilit ile nas›l tan›flt›n›z?
Demir do¤rama atölyesi olarak çal›flt›¤›m›z
dönemlerde yapt›¤›m›z do¤rama kap›lar›n
kilitlerinde Kale Kilit’i kullan›rd›k. O dö-
nemde kulland›¤›m›z kilitlerde hiçbir sorun
yaflamad›k. Dolay›s›yla malzeme sat›fl›na
bafllad›¤›m›zda, daha önce kulland›¤›m›z
ve güvendi¤imiz marka olan Kale Kilit’i
önermeye bafllad›k. O günlerde bafllayan
beraberli¤imiz hâlâ devam ediyor.

fiirketinizin kurulufl öyküsünü bizimle
paylafl›r m›s›n›z?
Nilka Metal Sanayi, 1983 y›l›nda Mensur
fienkardefller taraf›ndan demir do¤rama
atölyesi olarak kuruldu ve 1989 y›l›na ka-

Türkiye’de büyümeye bafllay›nca, taahhüt ifl-
lerini b›rakan firmam›z tamamen çelik kap›
malzemelerinin imalat›na yo¤unlaflt›.

Hangi alanlarda faaliyet gösteriyor-
sunuz?
Çelik kap› malzeme marketlerimizde, çelik
kap› imalat›nda kullan›lan malzemelerin
üretim ve sat›fl›n› gerçeklefltiriyoruz. Fabri-
kam›z›n metal bölümünde, çelik kap›larda
kullan›lan çok farkl› model ve ebatlarda ka-
sa, kanat, pervaz ve lambri; mobilya bölü-
münde ise kap› panelleri ve bunlar›n çeflit-
li parçalar›n›n imalat›n› gerçeklefltiriyoruz.
Çelik kap› yap›m›nda gerekli olan parçalar-
dan kilit ve aksesuar grubunun sat›fl›n› ya-

dar inflaat sektöründe faaliyet gösterdi. Bu
zaman dilimi içerisinde bir firman›n trafik
sinyalizasyon direklerinin imalat›n› gerçek-
lefltirdik. Uzun y›llar bir ilaç fabrikas›n›n ta-
fleronu olarak çal›flt›k. Y›llar içerisinde
Korkmaz Yi¤it ‹nflaat, Toyota Adapazar›
fabrikas› ve Hac› fiakir gibi büyük firmalar›n
taahhüt ifllerini yaparak büyüyen firmam›z
1990 y›l›nda çelik kap› sektöründeki geli-
flim ivmesini fark ederek flirketleflmeye yö-
neldi, otomasyona geçti ve Türkiye’de ilk
çelik kap› marketini açt›.
1990 y›l›nda çelik kap›larda kullan›lan metal
malzemelerin üretimine, 1997 y›l›ndan itiba-
ren de mobilya panellerinin imalat›na baflla-
d›. Daha sonraki y›llarda, çelik kap› sektörü

p›yoruz. Fabrikam›zda tüm üretim, CNC
tezgâhlar ve son teknoloji ürünü makine
hatlar›yla gerçeklefltiriliyor. Fabrikam›z›n
metal bölümünde ayl›k olarak 300 ton,
mobilya bölümünde de ayl›k 12 bin tak›m
kap› paneli üretim kapasitesine sahibiz.

Kaç kiflilik bir ekiple çal›fl›yorsunuz? Sa-
t›fl organizasyonunuzdan söz eder misi-
niz?
32’si fabrika çal›flan›, 8’i sat›fl departma-
n› ve 5’i de mühendis ve yönetici kadro-
su olmak üzere toplam 45 kiflilik perso-
nelle çal›fl›yoruz. ‹stanbul ‹kitelli’de 2 bin
500 m2’lik fabrikam›zda üretimle birlikte
sat›fl organizasyonunu gerçeklefltiriyoruz.
Zeytinburnu Demirciler Sitesi’nde ve Bos-
tanc›’da sat›fl ma¤azalar›m›z var. Ayr›ca
‹stanbul içinde üç bölgede daha bayileri-
miz mevcut. Bursa’da ve ‹zmir’de Mar-
mara ile Ege bölgelerine hitap eden ana
bayilerimiz var. Bayilik vermedi¤imiz di-
¤er bölgelerden de pek çok müflterimiz
bizden malzeme al›yor. Yurtd›fl›nda ise
Arnavutluk ve ‹ran’da bayilerimiz var. ‹h-
racat yapt›¤›m›z ülkelerden baz›lar›; Yu-
nanistan, Bulgaristan, Romanya, Kosova,
Irak,  Suudi Arabistan, Cezayir, Fas, Azer-
baycan, Ukrayna ve Kazakistan’d›r.

Kale Kilit’i di¤er markalarla k›yaslarsa-
n›z neler söylersiniz?
56 y›ll›k geçmifle sahip bir marka imaj›, ka-
lite ve hizmet anlay›fl›, kullan›lan hammad-
denin kalitesi, imal edilen ürünün sunum
kalitesi, sektörün en büyük firmas› olmas›
gibi özelliklerin Kale Kilit’i di¤er üreticiler-
den üstün k›ld›¤›n› düflünüyorum.

Günümüz ekonomik flartlar› içinde,
sektörün mevcut durumunu ve gele-
ce¤e dönük perspektifini de¤erlendi-
rir misiniz?
Öncelikle sektörümüzün bugünkü sorun-
lar›na bakt›¤›mda, makro düzeydeki glo-
bal mali krizin Türkiye ekonomisindeki tüm
sektörler gibi bizim sektörümüzü de etkile-
di¤ini söyleyebilirim. Tabii, kriz ortam›nda
güven konusu da ciddi bir flekilde ortaya
ç›k›yor, hem kaliteye, hem de flirkete gü-
ven anlam›nda. fiirketimiz geçmifli ve sek-

tördeki konumu itibariyle tüketiciye verdi¤i
güvenin yan›nda, gerek üretim kapasitesi,
gerekse sat›fl hacmi bak›m›ndan sektörü-
müzün en önemli firmalar›ndan biri duru-
munda. Günümüz ekonomik flartlar› için-
de flirket olarak fiyat ve kalite aç›s›ndan
dünya standartlar›n› yakalamaya u¤rafl›r-
ken, sosyal sorumluluk, çevrenin korun-
mas›, iflçi sa¤l›¤›, ifl ve iflçi güvenli¤i gibi ko-
nularda üstümüze düflen tüm yükümlü-
lükleri yerine getiriyoruz. Çelik kap› imalat
sektöründe en büyük sorunu, merdiven al-
t› tabir etti¤imiz kay›t d›fl› imalatç›lar olufl-
turuyor. Zorlay›c› rekabet flartlar› alt›nda
kalitesiz ve standart d›fl› malzemelerle üre-
tim, mücadele edilmesi her geçen gün zor-

laflan bir problem olarak karfl›m›za ç›k›yor. 

Bu kritik dönemde ne gibi önlemler
al›yorsunuz?
Küresel mali krizin etkiledi¤i ülkemizdeki
birçok firma gibi biz de düflen talep ile
birlikte üretim maliyetlerimizi ve iflletme
giderlerimizi minimize etmeye çal›fl›yo-
ruz. Bu kritik dönemde flirket olarak ge-
lece¤e dönük tüm hedeflerimizi ve yat›-
r›m planlar›m›z› revize ettik.
Fabrikada üretimde gerekli olan hammad-
de stoklar›m›z› yeni üretim planlar›m›za
göre en alt seviyede tutuyoruz. Hem fabri-
kam›zda hem de sat›fl ma¤azalar›m›zda
stokta bulunmas› gereken mamul madde
çeflitlili¤ini azaltarak daha çabuk sat›labilir
ürünlerin oldu¤u stok gruplar›na yöneldik.
Malzeme satmad›¤›m›z müflteri grubuna
ulaflabilmek için yeni ürünler tasarlayarak
pazar pay›m›z› art›rmay› hedefliyoruz. Nil-
ka Metal olarak her zaman en son tekno-
lojileri kullanarak, en kaliteli ve en geliflmifl
makinelerle, en kaliteli ürünleri üretmeyi
hedefledik. Bu da bize kriz döneminde
maliyetler aç›s›ndan çok büyük avantaj
sa¤lad›. Krizden evvel bafllad›¤›m›z ve kriz
döneminde devam etti¤imiz yat›r›mlar ne-
ticesinde kapasitemizi yüzde 30 art›rm›flt›k.
Kriz çeflitli finans s›k›nt›lar› ile birlikte talep
daralmas›na yol açt›. Kriz bitti¤inde ertele-
nen taleplere ba¤l› olarak büyük bir ifl yo-
¤unlu¤u yaflayaca¤›m›z kan›s›nday›m.  Ya-
t›r›mlar›m›z ve ald›¤›m›z tedbirler sonucu
da, bu ifl yo¤unlu¤unu karfl›layacak du-
rumda olaca¤›m›za inan›yorum.

Teknoloji 
konusunda Kale Kilit’i 

örnek alıyoruz

Kale Kilit ile
çal›flman›n 
kendilerine çok fley
katt›¤›n› söyleyen
Nilka Metal Genel
Müdürü Recep
fienkardefller,
“Firma olarak en
son teknolojileri 
kullan›yor, en
kaliteli ve en
geliflmifl makinelerle,
en kaliteli ürünleri 
üretiyoruz” diyor.

‘
Sabahlar› ifle bafllamadan önce sa¤l›k
kulübümde sabah sporumu yapar›m.

Bu, beni günün yo¤un temposuna 
haz›rlayarak daha dinç k›l›yor. 

Yo¤un geçen günün sonunda 
arkadafllar›m ve sevdiklerimle birlikte

olmaya çal›fl›yorum. Özellikle 
hafta sonlar›n› mutlaka 

aileme ay›r›yorum.

‘
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ale Kilit, 4-7 fiubat tarihleri aras›n-
da  Milano, Architettura Design,

Edilizia Fuar›’nda her koflulda güvenlik
sa¤layan ürünlerini tan›tt›. Kale Kilit 56
y›ll›k deneyimi ve ileri teknolojisini yan-
s›tt›¤› yeni ürünü olan “Boyac› Barel”i
ziyaretçilerine tan›t›rken, Kale Kilit ile

birlikte fuara kat›lan Kale Kap› Pencere
Sistemleri, alüminyum sektörüne girifl
yapt›¤› yeni ürünü olan “Kale Turkuaz
Alüminyum Çift Aç›l›m Sistemi”ni ta-
n›tt›.  Fuarda yer alan Kale Çelik Eflya
ise, K 60 ve K 49 model Kale Çelik Ka-
p›lar› ve yang›n an›ndaki s›cakl›kta eri-

meye karfl› 132 dakika dayanan Kale
Yang›n Kap›lar› ile ilgi oda¤› oldu.
Dünyan›n prestijli fuarlar› aras›nda yer
alan Milano Architettura Design Edili-
zia, sadece yap› de¤il, mimari ve tasa-
r›m alan›nda da profesyonelleri bulufl-
turuyor.

ale Kap› Pencere Sistemleri, ›s› yal›-
t›m› ve pencere sistemlerinde uzun

ömür sa¤layan iki yeni ürünü, Kale Ak-
su Devrilmeli Sürme
Sistemi, Kale Turkuaz
Alüminyum Çift Aç›-
l›m Sistemi ve Kale
Toros Alüminyum Ki-
litli Kap› ‹spanyoleti’ni
Tüyap’ta düzenlenen
10. Uluslararas› ‹stan-
bul Pencere 2009
Fuar›’nda tan›tt›. Kale
Aksu Devrilmeli Sür-
me Sistemi, pencere
çevresindeki kilit sis-
temi ile ›s› yal›t›m›n›
ve güvenli¤i en üst
seviyede tutuyor. Kale
Turkuaz Alüminyum
Çift Aç›l›m Sistemi ise,

alüminyum pencere sektöründeki tek-
nolojik geliflmeler ve ›s› yal›t›ml› pencere
üretiminin yayg›nlaflmas› ile ortaya ç›-

kan kaliteli aksesuar ihti-
yac›n› karfl›lamak üzere
üretildi. Kale Toros Alü-
minyum Kilitli Kap› ‹s-
panyoleti, yüksek katl›
binalarda rüzgâr bas›n-
c›na karfl› mükemmel
yal›t›m sa¤l›yor.
Genifl aç›l›m yüzeyi ve
aç›l›m esnas›nda yer
kaplamama avantaj› ile
kullan›m kolayl›¤› geti-
ren Kale Aksu Devrilme-
li Sürme Sistemi, alü-
minyum pencerelere de
uygulanabiliyor. Çift aç›-
l›ml› pencerelerdeki üst-
ten havaland›rma özelli-

¤i de bulunan Devirmeli Sürme Siste-
mi’nin yaylanma özelli¤i sayesinde,
pencere aç›ld›ktan sonra kol konumu
kendili¤inden orta pozisyona geliyor.
Ayr›ca üründe bulunan mantar bafll›
pim, h›rs›zl›¤a karfl› ek bir emniyet önle-
mi sa¤l›yor. 

Yaflam alanlar›n›zda pratik çözüm 
Kale Toros Alüminyum Kilitli Kap› ‹s-
panyoleti yüksek katl› binalarda rüzgâr
bas›nc›ndan kaynaklanan hava s›zd›rma
sorununa karfl› mükemmel bir çözüm.
Çevresel ve çok noktadan kilitleme
özelli¤i ile alüminyum kap›larda ekstra
güvenlik sa¤larken kap›n›n alt ve üst
noktalardan esnemesine izin vermiyor.
Montaj› ve kullan›m› oldukça basit ve
kolay olan Kale Toros Alüminyum Kilit-
li Kap› ‹spanyoleti, yaflam alanlar›n›za
pratik çözüm sunuyor.

Kale Kilit, uluslararası
Milano Fuarı’nda
Global marka kategorisinde yer alman›n getirdi¤i bilgi
birikimini ürünlerine yans›tan Kale Kilit, Milano
Architettura Design Edilizia Fuar›’nda ürünlerini sergiledi.

KKale’den maksimum 
ısı yalıtımı ve güvenlik

K

Kaliteli, özgün ve her koflulda güvenlik sa¤layan ürünleri ile 
kap› ve pencere aksesuar› sektörünün önde gelen markas› 
Kale Kap› Pencere Sistemleri, 12-15 Mart tarihleri aras›nda düzenlenen 
10. Uluslararas› ‹stanbul Pencere 2009 Fuar›’nda yeni ürünlerini sergiledi.

Kale Kap›
Pencere
Sistemleri,
pencere fuar›nda 
stand› ziyaret
eden bayileriyle 
akflam yeme¤inde
bulufltu.

Kale Kap› Pencere Sistemleri, 12 – 15
Mart tarihleri aras›nda düzenlenen 10.
Uluslararas› ‹stanbul Pencere 2009 Fua-
r›’nda stand›n› ziyaret eden bayileriyle ak-
flam yeme¤inde bir araya geldi. 14 Mart-

ta Beylikdüzü’nde Derya Sini Restau-
rant’ta düzenlenen akflam yeme¤ine
60’tan fazla bayi temsilcisi kat›ld›. Kale
Kap› Pencere Sistemleri’nden, Genel Mü-
dür M. Alp Gürün, Sat›fl Grup Baflkan› Ba-

r›fl Ener ve Sat›fl Müdürü H. Burçin Çardak
ve Kale Kap› Pencere sat›fl ekibinin kat›ld›-
¤› organizasyonda bayiler, kurumu ve
meslektafllar›n› daha yak›ndan tan›ma f›r-
sat› buldu.

Kale Kapı Pencere Sistemleri,
bayileriyle akșam yemeğinde

Alp Gürün 
Kale Kap› 

Pencere Sistemleri 
Genel Müdürü



K A L E M  • S A Y I  8  • 2 0 0 9  • 4 1

K A L E ’ D E N  H A B E R L E R

4 0 • K A L E M  • S A Y I  8  • 2 0 0 9

K A L E ’ D E N  H A B E R L E R

ale Kilit D›fl Ticaret’in Uluslararas›
Otel Ekipmanlar› Fuar›’nda sergile-

di¤i ürünler, otellerin her koflulda tam
güvenli¤ini sa¤l›yor. Kale Kilit D›fl Tica-
ret, fuarda sergiledi¤i “Radyo Frekansl›
(RF) ve Smart (IC)  Elektronik Kartl› Kilit
Sistemleri ile Mobil Kap› Güvenli¤i Siste-
mi”, otellere de¤iflik seçeneklerde ak›ll›
güvenlik çözümleri  sunuyor. Radyo Fre-
kansl› (RF) ve Smart (IC)  Elektronik
Kartl› Kilit Sistemleri, özellikle iletiflim ve
izleme sistemlerindeki yetersizlikler ne-
deni ile güvenlikte yaflanan sorunlara
çözüm getirmeyi hedefliyor. 

Ak›ll› kartlar 
enerji tasarrufu sa¤l›yor
RF ve IC ak›ll› kilit sistemlerinin en büyük
özelliklerinden birisi, asansör kontrol sis-
temi ile sadece odan›n bulundu¤u kata
ç›k›labilmesi. Kap› kapanmad›¤›nda ve
izinsiz girifllerde alarm fonksiyonunun
devreye girmesi, oda durumu izleme sis-
temi gibi özellikleriyle de tam güvenlik
sa¤lanmas› amaçlan›yor. Girifl ç›k›fl kay›t

bilgilerinin kontrol alt›nda tutulmas›n›
sa¤layan ak›ll› kilit sistemlerinin bir di¤er
önemli özelli¤i ise kilitten en son 1000
girifl kayd› al›nabilmesi. Enerji tasarrufu
sa¤layan ve tesis içerisinde al›flverifl im-
kân› veren ak›ll› kartlar ile yap›lan tüm
ifllemlerin kayd› al›nabiliyor. Bilgisayar
program› ile tek merkezden kontrol edi-
lebilen RF ve IC ak›ll› kilit sistemlerinde
istenildi¤i gibi master sistem kurulabili-
yor. Master sistemin iptali için ise meka-
nik kilitlerde oldu¤u gibi herhangi bir
de¤iflim ihtiyac›na da gerek bulunmu-
yor. Radyo frekansl› kartl› kilitlerde tüm

haberleflmeler radyo sinyalleri (RF) ile
ba¤lant›s›z, temass›z yap›l›yor. Bilgisayar
program›nda kodlanan kartlar içerdi¤i
bilgilerle kap›lar›n aç›lmas›n› ya da aç›l-
mamas›n› sa¤l›yor. Kilitlerin içindeki ifl-
lemcili elektronik boardlar yine bu kart-
lar ile radyo frekans› sayesinde haberle-
flerek kilit sürücüsünü çal›flt›r›yor. Bu sis-
tem ile binlerce oday› kapsayan bir kilit
yönetim sistemi kurulabiliyor. RF ile ayn›
özellikleri tafl›yan Smart IC sistem seçe-
ne¤inde ise RF’den farkl› olarak, kartta
bulunan chip üzerinden temas ile bilgi-
ler al›n›yor.

K

•Anahtar tafl›maya gerek kalmaz.
• Anahtarlar›n içeride unutulmas›, kaybedilmesi veya çal›nmas› durumunda kap›-
da kalma derdini ortadan kald›r›r.
• ‹lgili mekan kap›s›, kötü niyetli teflebbüsler oldu¤unda an›nda cep telefonuna
gönderilen SMS ile mekan sahibini uyar›r.
• Günlük ola¤an kullan›mlarda girifl-ç›k›fllarda istedi¤imiz zaman aral›klar›nda
SMS ile an›nda haberder ederek günlük rapor verir.

Dıș Ticaret, 
otellerin tam güvenliğini sağlıyor
Kale Kilit
Dünyadaki teknolojik geliflmeleri kullan›c›n›n yarar›na sunan Kale Kilit D›fl Ticaret,
otellerin güvenlik ihtiyac›na en etkin çözümü sunan ürünlerini, 15 - 18 Ocak 2009 
tarihleri aras›nda düzenlenen Uluslararas› Otel Ekipmanlar› 2009 Fuar›’nda tan›tt›.

ale Kilit’in ürünü olan bina girifl kap›-
lar›na tak›lan otomat kilidi, Kale Kilit

D›fl Ticaret kendi ileri teknolojisiyle gelifltirip
geçifl kontrol sistemini de içine alarak kartla
çal›fl›r hale getirdi. Kale X5 Otomat, kopya-
lanamaz kart sistemi ile güvenli¤inizi art›r›r-
ken birden fazla otomat kilidi açan kart› ile
hayat›n›za ekstra kolayl›k sunuyor.

Anahtar tafl›maya son
Kale X5 Otomat’ta, klasik anahtarl› sistem-
lerden farkl› olarak kap›y› açmak için cüz-
dan veya çantan›z› kap›ya yaklaflt›rman›z
yeterli. Kart, rozet yerine tak›lan özel anten
cihaz› ile yaklafl›k 3-7cm mesafeden, 1 sani-
ye gibi k›sa bir süre içinde kilidi açarak ha-
yat›n›za yepyeni bir konfor getiriyor.

Onaylanm›fl 
maksimum güvenlik
Kale X5 Otomat Kart ya da X5 anahtar
50 farkl› otomat kilide tan›t›labilir. Kulla-
n›c›lar mifare kart-
larla çal›flan tüm
sistemlerde ayn›
kart› kullanabilir.
RF Radyo frekans›
ile çal›flan kart tek-
nolojisinin güvenli-
¤i, VISA laboratuar-
lar›nda test edilmifl
ve onaylanm›flt›r. 
Maksimum güvenlik sa¤-
lamak amac›yla X5 kart ve
X5 anahtar özel olarak Ka-
le taraf›ndan kodlan›r. Baflka kay-
naklardan temin edilecek kart ya da anah-

tarlar sisteme tan›t›lamaz. Yetki-
lendirme kart›n› elinde bulundu-
ran mekan sahibi, yöneticisi ya da gö-
revlisinin izni olmaks›z›n yetkili servisler de
dahil olmak üzere hiç kimse, Kale X5 Oto-
mat’a kart tan›t›m› yapamaz ya da tan›ml›
kartlar› silemez.

Paslanmaz d›fl yüzey
Paslanmaz çelik göv-

deli olan Kale X5
Otomat’›n d›fl yü-
zeyi üzerindeki
anten-rozet k›s-

m›;  ya¤mur, kar, nem gibi d›fl etkenle-
re ve risklere karfl› zarar görmeyece¤i
garantisini veren IP56 koruma s›n›f›n-
dad›r. 

6 bin 500 noktada sat›flta
Kale X5 Otomat’›n ambalaj içeri¤inde;
befl adet mekanik anahtar, bir adet X5
yap›land›rma ve yetkilendirme kart›,
dört adet X5 kullan›c› kart› veya X5
anahtar ile kullan›m k›lavuzu ve montaj
k›lavuzu yer almaktad›r. 100’lük paket-
ler halinde piyasa sunulacak ilave X5
kartlar, sadece yetkili sat›c› ve yetkili
servislerden karfl›lanabilir.2 y›l garantili
olan Kale X5 Otomat, Kale Kilit’in 85
ana bayisi, 550 alt bayisi ve 6 bin 500
sat›fl noktas›nda, Nisan ay›n›n ikinci ya-
r›s›nda sat›fla sunuldu.

K

Yeni tasar›m ve teknolojilere sahip ürünleriyle
kilit sektörüne yön veren Kale Kilit D›fl 
Ticaret, tüm bina girifl kap›lar›na uyumlu Kale
X5 Otomat ile d›fl mekan kap›lar›n›za yüksek 
güvenlik sa¤layarak hayat› kolaylaflt›r›yor.

Mobil Kap› Güvenli¤i Sistemi’nin bafll›ca fonksiyonlar›

Kale X5 otomat ile hayat daha kolay



ale Kilit,  daha önce Türkiye
ve dünya pazar›na sundu¤u

153 Silindirli Gömme Kilit’in tasa-
r›m›na ve güvenli¤ine farkl› bir
bak›fl aç›s› getirerek piyasaya sun-
du. Galvaniz kaplamal› gövdesi
ile fl›k görünümünün yan›nda,
yeni gelifltirilen mandal sistemi ile
de art›k montaj› ve kullan›m› çok
daha kolay. 153 Silindirli Gömme
Kilit’in yenilenen tasar›m›nda, ye-
ni gelifltirilen mandal sistemi ile
mandal›n dairesel hareketi saye-
sinde sa¤ ve sol kap›larda torna-

vida kullanmadan mandal yönü-
nü de¤ifltirme imkan›yla montaj
kolayl›¤› sa¤l›yor. Yeni mandal
sisteminde, kilit gövdesi üzerin-
deki mandal ayar pimi yukar›
do¤ru itildi¤inde mandal kendini
d›flar› at›yor, istenilen yöne man-
dal çevrildikten sonra yuvas›na
yeniden yerlefltiriliyor. Daha önce
alüminyum iç oda kap›lar›nda
kullan›lan 153 Silindirli Gömme
Kilit, art›k ahflap ve PVC iç oda
kap›lar› ile balkon, banyo ve tuva-
let kap›lar›nda da kullan›labiliyor.

ale Kilit D›fl Ticaret e¤itimlerini, teorik ve pratik
olarak ikifler gün süren iki program halinde ‹stan-

bul’da düzenledi. ‹stanbul, Ege ve Akdeniz bölgele-
rinden 70 yetkili servisin kat›ld›¤› e¤itimler, 30-31
Ocak ve 06-07 fiubat tarihlerinde ‹stanbul Kaya Otel
ve ‹stanbul Peak Otel’de gerçeklefltirildi. Kale Kilit D›fl
Ticaret Sat›fl ve Pazarlama Müdürü Semih Teker’in ko-
ordinatörlü¤ünde düzenlenen e¤itimlerde, yeni ürün
tan›mlar›n›n yan›nda deneyimli teknik ekip taraf›ndan
ürün montaj› hakk›nda detayl› bilgi verildi. E¤itimler-
de “Servisim” adl› yeni sistemin kullan›m› anlat›ld›.
Kale Kilit D›fl Ticaret internet sitesi üzerinden online
olarak yetkili servislere h›zl› sürede cevap vermek
amac›yla oluflturulan bu sistemde; gelen ar›za, yedek
parça iste¤i veya ürün talebi merkezden ilgili nokta-
daki yetkili servislere h›zl›ca aktar›labiliyor. Sistem,
h›zl› ve güvenilir bir flekilde sorunun merkezden ko-
layca çözülmesine olanak sa¤lad›¤› gibi yetkili servise
kendisine verilen link sayesinde kendi web sayfas›n›
oluflturabilme imkan› sa¤l›yor. Kale Kilit D›fl Ticaret’in
gerçeklefltirdi¤i e¤itimlerde; X Elektronik Güvenlik Se-
risi, X10 Ak›ll› Kilit Sistemi ve X10 Alarm Sistemi, elek-
tronik kabin kilitleri, kartl› geçifl sistemleri, elektro-
manyetik kilitler, parmak izli kilitler, elektronik kilitle-
rinin yan›nda, yeni ürün Kale X5 Otomat da tan›t›ld›.
Kat›l›mc›lara e¤itimin sonunda sertifikalar› da¤›t›ld›.

Kale Kilit Dıș
Ticaret’ten AGYS
servislerine eğitim
Kale Kilit D›fl Ticaret A.fi. gelifltirdi¤i 
yeni teknolojileri ve bünyesine katt›¤› 
yeni ürünlerini ‹stanbul’da gerçeklefltirdi¤i
e¤itimlerle, Ak›ll› Güvenlik Yönetim 
Sistemleri Servisleri’ne tan›tt›.

K

K
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153 Silindirli 
Gömme Kilit’i yeniledi

Kaliteli ve yenilikçi ürünleri ile kap›
ve pencere aksesuar› sektörünün
önde gelen markas› Kale Kap›
Pencere Sistemleri, alüminyum
pencere sistemlerinde uzun ömür
sa¤layan yeni ürünü ile alüminyum
sektörüne üretime bafllad›.

Kale KilitKale Turkuaz Alüminyum Çift Açılım Sistemi

uzun ömürlü ve ișlevsel

Kale Turkuaz Alüminyum Çift Aç›l›m Sistemi, ko-
lun pozisyonuna göre istenirse ön taraftan tam
bir aç›l›m sa¤larken, kolun yukar›ya do¤ru çevril-
mesiyle üstten havaland›rma imkân› veriyor.
Özellikle havaland›rma konumunda sa¤lad›¤› çift
emniyet sayesinde, çocuklar›n kolu çevirip pen-
cereyi aç›k konuma getirmesi önlenerek karfl›la-
flabilecekleri riskli durumlar›n önüne geçiliyor.

lüminyum pencere sektöründeki teknolojik ge-
liflmeler ve ›s› yal›t›ml› pencere üretiminin yay-

g›nlaflmas› ile ortaya ç›kan kaliteli aksesuar ihtiyac›n›
karfl›lamak üzere Kale Kap› Pencere Sistemleri, uzun
zamand›r gelifltirmekte oldu¤u yeni çift aç›l›m siste-
mini profesyonellerin be¤enisine sunuyor.  Güvenlik,
ifllevsellik ve estetik prensipleriyle tasarlanan Kale
Turkuaz Alüminyum Çift Aç›l›m Sistemi, h›zl› montaj
edilebilme avantaj› ile ayar yapabilme özelli¤ine sa-
hip. Kullan›m› kolay ve uzun ömürlü. Kale Kap› Pen-
cere Sistemleri’nin ürünleri, tüm Avrupa ülkelerinde
geçerli olan dayan›kl›l›k, fonksiyonellik ve uluslarara-
s› kalite normlar›na uygunluk aç›s›ndan de¤erlendi-
ren TS EN 13126-1 ve TS EN 13126-8 standartlar›n-
daki TSE ve Almanya Rosenheim Enstitüsü’nde tara-
f›ndan verilen IFT belgesine sahip.

A

Yeni mandal sistemi ile montaj› daha
kolay ve pratik. 

Çocuklar için güvenli
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ersonelin flirkete olan sadakat duy-
gusunu ve birbirleriyle olan iletiflimi-

ni art›rmay› amaçlayan “‹ç ‹letiflim Proje
Ekibi”ne ve Ödül Yönetim Sistemi’yle flir-
ket içindeki performans› art›rmay› amaç-
layan “Takdir-Tan›ma Proje Ekibi”ne, flir-
ket içinde gerçeklefltirilen sade bir tören-
le Mali ‹fller ve Finansman Grup Baflkan›
Hakan Önce taraf›ndan sertifikalar› da¤›-
t›ld›. Ard›ndan Kale Outlet Center’da dü-
zenlenen ö¤le yeme¤inde, her iki ekibe
de projeye kat›l›mlar›ndan dolay› bir kez
daha teflekkür edildi. “‹ç iletiflim Proje
Ekibi”, bini aflk›n çal›flanla Çanakkale’nin
tarihi ve kültürel alanlar›n›n ziyaret edil-
di¤i organizasyonu gerçeklefltirmesinin
yan› s›ra geçti¤imiz kas›m ay›ndan bu ya-
na Foto¤raf Kulübü ile foto¤raf çekme
etkinlikleri düzenliyor. Bunun yan›nda
“Takdir-Tan›ma Proje Ekibi”nin katk›s›yla
gelifltirilen Ödül Yönetim Sistemi ile ödü-
le aday gösterilen çal›flanlar, oluflturulan
kriterlere uygun olarak de¤erlendirecek
ve ödüle lay›k bulunan adaylar önümüz-
deki aylar içinde düzenlenecek törenle
ödüllerini alacak.

Kale Foto¤raf Kulübü, Kale Endüstri
Holding çal›flanlar›n›n foto¤raf sanat›n›
ö¤renmesini  sa¤lamak, foto¤rafla ilgi-
lenenler aras›nda yak›nlaflma ve daya-
n›flma oluflturmak düflüncesiyle 2008’in
Kas›m ay›nda hobi kulübü olarak kurul-
du. Kulübün amac›, foto¤raf üzerine bir
düflünce sistemati¤i gelifltirmek, ortak
bir foto¤raf dili oluflturmak, foto¤raf
projeleri üretmek, grup olarak etkinlik-
ler yapmak ve sergiler düzenlemek. Ka-

le Foto¤raf Kulübü, kuruluflunun ard›n-
dan Türkiye’nin önemli foto¤raf sanat-
ç›lar›ndan Özer Kanburo¤lu’ndan temel
foto¤rafç›l›k dersleri ald›. Bu etkinlikler
belli aral›klarla yap›lan çeflitli foto¤raf
gezileriyle devam ediyor. Bugüne kadar
Samatya Meydan›, Cankurtaran, Küçük
Ayasofya, Kumkap›, Sultanahmet ve
So¤ukçeflme Soka¤›’n› gezerek foto¤raf
çeken kulüp üyeleri, ileride flirket bün-
yesinde sergi açmay› planl›yor.

Kale Endüstri Holding çal›flanlar›n›n, foto¤raf sanat›n› ö¤renmesini sa¤lamak amac›yla
kurulan Kale Foto¤raf Kulübü, yap›lan çeflitli etkinliklerle foto¤raf gezilerine devam ediyor.

ünyan›n en kapsaml› marka gelifltir-
me program› TURQUALITY® taraf›n-

dan, kapsamdaki firmalar›n orta ve üst
düzey yöneticileri için Koç ve Sabanc› Üni-
versiteleri iflbirli¤iyle Yönetici Gelifltirme
Program› gelifltirildi. Program›n kat›l›mc›-
lar›, 28 Ocak 2009 tarihinde, Sabanc› Üni-
versitesi’nin Tuzla’daki kampüsünde dü-
zenlenen törenle sertifikalar›n› ald›. Bu
program, TURQUALITY®’nin destekledi¤i
firmalar›n yöneticilerinin vizyonlar›n› gelifl-
tirmek, ortak bir yönetim lisan› olufltur-
mak, firmalara sa¤lanacak destek hizmet-
lerinde projeleri hayata geçirecek tak›mla-
r›n kurulmas›na katk› sa¤lamak ve ihtiyaç
duyulan sinerjiyi yaratmak amac›yla olufl-
turuldu. Program›n 5. dönem e¤itimleri-
ne, Kale Kilit’ten Operasyon Müdürü Er-
taç Dede ve ERP Sorumlusu ‹lker Demir-
kap› kat›ld›. 
Törene,  DTM ‹hracat Genel Müdür Yar-
d›mc›s› ve TURQUALITY® Çal›flma Grubu

Baflkan› Ziya Altunyald›z, Sabanc› Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Tosun Terzio¤lu,
Koç Üniversitesi Dekan Yard›mc›s› ‹fllet-
me Enstitüsü ve Yönetici Gelifltirme Prog-
ramlar› Bölüm Baflkan› Prof. Dr. Serpil Sa-
y›n,  akademisyenler ve kapsamdaki fir-
malar›n üst düzey yöneticileri de efllik et-
ti. Ertaç Dede ve ‹lker Demirkap›, sertifi-
kalar›n› Sabanc› Üniversitesi Yönetim Bi-
limleri Akademisi Koordinatörü Cüneyt
Evilgen’den ald›. TURQUALITY® Yönetici
Gelifltirme Program› çerçevesinde ifllenen
dersler temel rekabet gücü analizi ve
strateji uygulamalar›ndan ekonomiye, in-
san kaynaklar› ve bilgi yönetiminden tek-
nolojiye, stratejik pazarlama ve marka
yönetiminden perakendecilik yönetimi-
ne, finansal muhasebeden tedarik zinciri
yönetimine kadar çeflitli alanlar› kapsayan
konu bafll›klar›ndan olufluyor. Program›n
6. ve 7. dönemine Kale Kilit’ten kat›l›mlar
devam ediyor.

Sektöründe TURQUALITY® program›
kapsam›na al›nan ilk marka olan Kale
Kilit,  yap›lan titiz ve detayl› de¤erlen-
dirmeler sonucu geçti¤imiz y›l destek
program›na al›nd›. Stratejik planlama
ve kurumsal performans yönetimi, fi-
nansal performans, tedarik zinciri yö-
netimi, marka yönetimi, marka gücü,
ürün tasar›m›, araflt›rma gelifltirme, pa-
zarlama, müflteri ve ticaret yönetimi,
kurumsal yönetiflim, insan kaynaklar›
yönetimi, bilgi sistemleri yönetimi
alanlar›nda yap›lan detayl› de¤erlendir-
melerde  Kale Kilit’in kriterlerin tümü-
nü yerine getirdi¤i tespit edilmiflti. 

Ertaç Dede 
Kale Kilit TURQUALITY® Proje Yöneticisi 

TURQUALITY® Yönetici Geliștirme Programı’nda
Kale Kilit’in ilk mezunları sertifikalarını aldı
TURQUALITY® Yönetici Gelifltirme Program›’n›n 5. dönem e¤itimlerine kat›lan Kale Kilit
Operasyon Müdürü Ertaç Dede ve ERP Sorumlusu ‹lker Demirkap›, sertifikalar›n› Sabanc›
Üniversitesi Yönetim Bilimleri Akademisi Koordinatörü Cüneyt Evilgen’den ald›.

Kale Kilit destek 
programına alındı

Proje ekiplerine teșekkür sertifikaları dağıtıldı

Kale çalıșanları denklanșöre dokunuyor

D

P

Kale Endüstri Holding
bünyesindeki 

personelden oluflan 
“‹ç ‹letiflim Proje Ekibi”

ile “Takdir-Tan›ma
Proje Ekibi” üyelerine,
çal›flmalara yapt›klar›

kat›l›m ve destek 
için teflekkür 

sertifikalar› da¤›t›ld›.

Ertaç Dede ‹lker Demirkap›



Kale Kilit, Türkiye 
genelindeki toptanc› bayileriyle
Bangkok-Pattaya  seyahatinde
bir araya geldi. Seyahatte 
keyifli günler geçiren 
bayiler, bölgenin do¤al 
güzelliklerini keflfederek,
yorgunluklar›n› att›.

üngören’in ilk al›flverifl ve yaflam merkezi olan Kale Outlet Center,
piyano resitaliyle ziyaretçilerini a¤›rl›yor. Ziyaretçiler al›flverifl yapar-

ken piyanonun tufllar›ndan yükselen müzi¤in keyfini yaflayarak günün
yorgunlu¤unu da at›-
yor. Piyano resitali, pa-
zartesi günleri hariç
haftada alt› gün 17:00
ve 21:00 saatleri aras›n-
da etkinlik kat›nda ger-
çeklefltiriliyor. Piyanist
Haluk Ulugüney’in ver-
di¤i resitale çeflitli semt-
lerden gelen ziyaretçiler
yo¤un ilgi gösteriyor.

Kale Outlet Center’da
alıșveriș ile müzik keyfi
G

Kale Kilit’ten 
Bangkok-Pattaya
Seyahati
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Kale Kilit, Türkiye genelindeki toptanc› ba-
yileriyle 6-13 fiubat  tarihlerinde  Bang-
kok-Pattaya  seyahatinde bir araya geldi.
Bayiler yedi gece sekiz gün süren seyahat-
te,  Bangkok ve Pattaya’n›n do¤al ve kül-
türel alanlar›n› gezerek, bölgenin geçmifli
hakk›nda bilgi edindi. Misafirler, ilk gün
Bangkok’a yap›lan tam günlük flehir turu

ile Alt›n Buda, Oturan Buda heykelleri,
Mermer Tap›nak, ve Çiçek Pazar›’n› gör-
me f›rsat›n› elde etti. Ard›ndan arzu eden-
ler Thai masaj› ile yolculu¤un yorgunlu¤u-
nu att›. Ertesi gün Pattaya’ya do¤ru yola
ç›kan misafirler, Timsah Çiftli¤i’nde heye-
canl› saatler geçirerek, Pattaya flehir turu
ile günü tamamlad›. Mercan Adas›’na

yapt›klar› tekne turuyla hem e¤lendiler
hem de do¤al güzellikleri keflfettiler. Fil
Safari ve Y›lan Çiftli¤i turuyla hareketli bir
gün geçirdiler. Gündüz do¤al güzellikleri
gezen misafirler, seçkin restoranlarda dü-
zenlenen akflam yemeklerinde ise Pattaya
flovlar›yla e¤lenceli saatler geçirerek gü-
nün yorgunlu¤unu att›lar.



aparoskopik cerrahi; ameliyatlar›n küçük
boyuttaki birkaç delikten yerlefltirilen

yaklafl›k 5 - 10 mm kal›nl›¤›nda ve çubuk flek-
lindeki aletlerle, karn›n içinde karbondioksit
gaz› ile yer sa¤lanmas› fleklinde yap›lmas›
anlam›na geliyor. Bu yöntemin, hastan›n ame-
liyat sonras› daha az a¤r› duymas›n› ve erken
taburcu olmas›n› sa¤lad›¤›n› belirten Mehmet
Tekinel ile k›sa bir söylefli gerçeklefltirdik.

Laparoskopik cerrahi nedir? Hangi has-
tal›klarda uygulan›r?
Laparoskopik cerrahi, kar›n duvar›na aç›-
lan, hemen hemen kalem çap› büyüklü-
¤ündeki deliklere yerlefltirilen tüplerin için-
den geçirilen video kameralar ve özel alet-
lerle yap›l›yor. Kad›n do¤um alan›nda uzun
y›llard›r kullan›lan laparoskopik cerrahi, ge-
nel cerrahide, özellikle safrakesesi hastal›k-
lar›nda kullan›lmaya baflland›. En s›k kulla-
n›ld›¤› hastal›klar safrakesesi, f›t›klar, sindi-
rim sistemi hastal›klar› ve kanserlerdir.

Aç›k cerrahiye göre avantajlar› ve deza-
vantajlar› nelerdir?
Laparoskopik cerrahide küçük delikler aç›l-

d›¤› için öncelikle estetik avantaj› var. Bun-
dan baflka hasta ameliyat sonras› çok daha
az a¤r› duyuyor ve daha k›sa sürede iyileflip
taburcu oluyor. Böylece ifline veya günlük
aktivitelerine daha erken dönüyor. Ameliya-
t› yapan cerrah ise, tecrübesine göre, aç›k
ameliyata k›yasla onaraca¤› alan› daha iyi ve
net görme imkan›na sahip oluyor. Ayr›ca
yard›mc› eleman gereksinimi daha az olabi-
liyor. Laparoskopik ameliyatlar›n ücretleri
aç›k ameliyatlara göre daha yüksek, ancak
pahal› de¤il. Çünkü, hastan›n çabuk iyilefle-
rek ifline erken dönmesi ve ameliyat sonras›
konforu göz önüne al›nd›¤›nda bu fiyat far-
k› kapan›yor.

Laparoskopik cerrahi herkes için uygun
mudur?
Aç›k cerrahiye uygun olmayan hastalar için
laparoskopik cerrahi de uygun de¤ildir. Bun-

lar; kanama bozuklu¤u, ciddi akci¤er rahat-
s›zl›¤› ve ciddi kalp yetersizli¤i olanlard›r. Bu-
nun d›fl›nda cerrah›n tecrübesine göre her
hasta için laparoskopik cerrahi uygundur.

Hastalar›n bu cerrahi yönteme yaklafl›m›
nas›l?
Türkiye’de insanlar art›k her konuda daha bi-
linçli davran›yor. Bunun do¤al sonucu olarak,
bir rahats›zl›¤› olan kifli detayl› bir flekilde ra-
hats›zl›¤›n› araflt›rarak bu konuda en güveni-
lir ve deneyimli kiflilere rahatl›kla ulaflabiliyor.
Avantajlar›, hastaya detayl› bir flekilde anlat›l-
d›¤›nda elbette her hasta makul ve mant›kl›
düflünerek kabul ediyor. Bundan 10 y›l önce
Türkiye’de laparoskopik cerrahi sadece bir-
kaç büyük merkezde yap›labiliyordu. Ancak
günümüzde neredeyse her hastanede bu
ameliyatlar dünya standartlar›na yak›n kalite-
de yap›labiliyor. 

Laparoskopik olarak yap›lan
ameliyatlar›n, di¤er ameliyatlara
göre birçok avantaj›n›n oldu¤unu
söyleyen Özel Surgimed 
Genel Cerrahi Merkezi Uzman›
Op. Dr. Mehmet Tekinel,
laparoskopik cerrahinin dünya
standartlar›na yak›n bir kalitede
yap›labildi¤inin alt›n› çiziyor.

Laparoskopik cerrahiyle
ameliyatlar daha rahat

L

Fransa’da  “viseral cerrahi” ve “kolorektal
cerrahi” dallarinda üst ihtisas›n› tamamlayan

Tekinel, dünyada ilk kez laparoskopik 
cerrahi gerçeklefltiren Prof. Dr. Phillip

Mouret'in ekibinde de yer ald›.
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Sualtıyla iletișimin keyifli yolu:

Dalgıçlık
Deniz alt›n›n rengarenk 
dünyas›nda dinlenmek ve 
farkl› yaflamlara flahit olmak
istiyorsan›z, o masmavi 
derinliklerin gizemli 
dünyas›n› merak ediyorsan›z
dalg›çl›k tam size göre...

alg›ç olmak düflündü¤ünüz kadar zor
de¤il. Yüzebilen ve sa¤l›k problemi ol-

mayan 10 yafl›n üstündeki herkes dal›c› ola-
bilir. Ancak e¤itimini ald›ktan sonra... Dal›fla
yeni bafllayacaklara Türkiye Sualt› Sporlar›
Federasyonu’na kay›tl› ve yetkili bir dal›fl
merkezinden e¤itim almalar›n› tavsiye eden
Abyss Diving Club Dal›fl E¤itmeni Serdar Su-
vari, bu ifle gönül vereceklerin sa¤l›k kontrol-
lerini eksiksiz yerine getirmeleri gerekti¤inin
alt›n› çiziyor. Sualt›ndayken adeta engin ma-
viliklerle kucaklaflt›¤›n› söyleyen Suvari ile k›-
sa bir söylefli gerçeklefltirdik.

Denizalt›yla iletiflim kurmak nas›l
bir duygu?
Cuma günü mesainiz bitmifltir. Hafta sonu
arkadafllar›n›zla gerçeklefltirece¤iniz dal›fl
gezisinin heyecan› bafllam›flt›r. Sonras›nda
300 km’lik bir yol aflar ve
engin maviliklerin sizi ku-
caklayaca¤› dal›fl bölgesine
gelirsiniz. Sonras›nda s›k› bir
haz›rl›k bafllar. Ekipmanlar›-
n›z› s›ras›yla çantan›zdan ç›-
kar›r ve kuflanmaya bafllars›-
n›z. Dal›fl liderinizin bölge ve
dal›fl hakk›nda verdi¤i bilgi-
leri takiben suya girersi-
niz.”Tamam, dal›yoruz” ifla-
retinden sonra denge yele-
¤inizi söndürür ve arkadafl-
lar›n›zla beraber derinliklere
ulafl›rs›n›z. Oras› çok sessiz
ve sakindir. Bu sessizli¤i bo-
zan soluma aparat›n›zdan
ç›kan hava kabarc›klar›n›n sesidir. Üç boyut-
lu iç uzayda her yöne istedi¤iniz flekilde ha-
reket edebilmenin, rengarenk bal›k sürüleri-

nin aras›nda bulunman›n keyfi ve iç huzuru
sarmaya bafllar her yan›n›z›. Kimi zaman an-
tik bir bat›k etraf›nda dolan›rken tarihe da-
lar, kimi zaman da ellerinizle besledi¤iniz
yavru bal›klar›n güzellikleri karfl›s›nda flaflk›-

na dönersiniz. Sonra-
s›nda afla¤›daki bu
güzellikleri yukar›daki-
lerle paylaflman›n za-
man› gelmifltir. Sosyal
bir dostluk ortam›nda
koyu bir muhabbet
bafllar bitirmek iste-
medi¤iniz. ‹flte dal-
mak, sualt› böyle bir
fleydir.

Ne kadar süredir dal-
g›çl›k yap›yorsunuz?
Nerelerde dald›n›z? 
1992 senesinde
amatör olarak baflla-

d›¤›m dal›fla, askerlik hizmetim dolay›s›yla
kat›ld›¤›m orduda da bal›kadam olarak
devam ettim. 1996 senesinde profesyo-

nel olarak yapmaya bafllad›¤›m dal›fl faali-
yetlerini 1999 senesinde kurdu¤um
Abyss Diving Club’da halen sürdürüyo-
rum. Ülkemiz karasular›ndaki popüler da-
l›fl bölgeleri olan Kafl, Fethiye, Bodrum,
Ayval›k, Alanya, Saros Körfezi, ‹stanbul
Prens Adalar› ve Karadeniz’in baz› bölge-
leri ve yurtd›fl›nda da K›z›ldeniz’de dalma
imkan› buldum.

Nas›l dalg›ç olunur? Bu sevdaya yeni tu-
tulanlara neler önerirsiniz? 
Dal›fla bafllamak isteyenlere tavsiyem ön-
celikle Türkiye Sualt› Sporlar› Federasyo-
nu’na kay›tl› ve yetkili bir dal›fl merkezin-
den e¤itim almalar›d›r. Türkiye’de dal›fl
e¤itimi ve e¤itim sonras› dal›fl faaliyetleri-
ni gerçeklefltiren dal›fl merkezlerimiz ve
bu merkezlerde e¤itimci olarak çal›flan
dal›fl e¤itmenlerimiz Sualt› Federasyonu’-
na kay›tl› ve aktif e¤itmenler olmal›d›rlar.
Bu hususlar› yerine getiren bir dal›fl mer-
keziyle temasa geçip kendilerine uygun
bir programa dahil olarak mavi dünyan›n
kap›lar›n› arayabilirler. 
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