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or zamanlar, değerlendirmesini bilen için yeni farkındalıkların kapısını aralar. Düşünme ve yeri geldiğinde öz eleştiri yapma fırsatı sunar. Daha önce
binlerce kilometre uzaklıktaki bir ülkenin yaşadığı ekonomik sorunun tüm
dünyayı etkilediğini görmüştük. Ya da siyasi bir gelişmenin, bir savaşın sınır ayırt
etmeksizin etkilerinin olabileceğini. Ama yerkürede bugünü paylaşan birkaç nesil
ilk defa bu denli ortak bir mücadeleye girişti, aynı kaygıları derinlemesine hissetti.
Çevre, sosyal ilişkiler, ekonomi, psikoloji, iş hayatı ve birkaç temel başlıkta sarsıcı
bir değişimin içerisindeyiz. Aldığımız dersler ölçeğinde atacağımız adımlar, gerçek
anlamda yeni bir dünyanın kurgulanmasını sağlayacak.

SEDAT ÖZGÜR

Kale Endüstrİ Holdİng
Yönetİm Kurulu Başkanı

PANDEMI SÜRECINDE
ÖZVERIYLE, ISTEKLE,
MOTIVE BIR BIÇIMDE
GAYRETLERINI
SÜRDÜREN TÜM ÇALIŞMA
ARKADAŞLARIMA
GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR
EDIYORUM.

Kurumsal yapılar, mevcudiyetlerini mümkün kılan kesimlerle her koşulda ama özellikle sıkıntılı durumlarda gönül birliği yapabilmeli, kaynaklarını yarına umut olmak
için kullanabilmelidir. Kale Endüstri Holding olarak geride bıraktığımız son birkaç ayı
bu perspektifle değerlendirdik. Karar alıcıların işaret ettiği doğruları vakit kaybetmeden işleyişimize entegre ettik. Toplumsal yardımlaşmanın son derece güzel bir örneği
olan Milli Dayanışma Kampanyası’na imkânlarımız ölçüsünde katkı sağladık. Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve paydaşlarımızın sağlığını ön planda tutarak devamlılığımızı koruduk. Şimdi “Yeni Normal” olarak adlandırılan sürece geçiş yaparken aynı
temkinli yaklaşımı koruyor, zor zamanları bir an önce geride bırakma azmiyle çalışmalarımıza hız kazandırıyoruz. Süreç boyunca özveriyle, istekle, motive bir biçimde
gayretlerini sürdüren tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum.
İnsan, düşündüğü ve hayata geçirdiği sürece potansiyelini değerlendirebilir. Korkmadan, yılmadan, çözümler üreterek yol aldığında hayallerin ne kadar yakın olabileceğini fark edebilir. Bizler böyle bir farkındalığın mirası üzerinde, Babam Sadık Özgür’ün öğrettikleri ve gerçekleştirdikleriyle felsefemizi şekillendiriyoruz.
Bundan bir yıl önce kendisini ebediyete uğurladığımızda, bize düşen daha iyisini
yapabilecek dirayeti göstermekti. Aynı hedefle misyonumuzu geliştirmeye devam
edeceğiz. Babam Sadık Özgür’ü bize kazandırdıklarıyla vefatının yıl dönümünde
saygı ve özlemle anıyoruz.
Kalem Dergisi, yıllardır kurumsal sesimizi aktarıyor, birlikteliğimizi güçlendiren,
yönlendiren ve destekleyen muazzam bir etkiye imza atıyor. İçinden geçtiğimiz günlerde de bu işlevleriyle doğru ve değer katan paylaşımı zirveye taşıması hedefiyle
titizlikle hazırlanan bir içeriği sizlere ulaştırıyor. Bundan sonraki sayılarımızda çok
daha güzel ve umut dolu gündemleri sayfalarımıza taşımayı arzuluyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
SAYI 36 - EYLÜL 2020 //

3

İÇİNDEKİLER

’den

S

3 // Sunuş

on birkaç ayda yaşadıklarımız bir sinema filmi olarak karşımıza çıksaydı, büyük ihtimalle abartılı bir bilim kurgu diye düşünürdük. Oysa şimdi hepimiz o sıra dışı senaryonun oyuncularıyız. Yaşadıklarımız, hissettiklerimiz alışık olduğumuz şeyler değildi. Nihayet kontrollü de olsa sıkıntılı günleri bir nebze geride bırakıyor, yarına daha güçlü
hazır olmak için motivasyonumuzu artırıyoruz.

Kale Endüstrİ Holdİng Yönetİm Kurulu Başkanı Sedat Özgür:
Yeni Bir Dünya Zamanı.

5 // KALEM’den
Kale Endüstrİ Holdİng YURT İÇİ Pazarlama Müdürü Hasan Yılmaz:
Yarınlar İçin Daha Güçlüyüz.

Kale Kilit Kurucusu ve Kale Endüstri Holding Onursal Başkanımız Sadık Özgür’ün vefatının ardından bir yılı geride bıraktık. Öngörünün, emeğin ve birlikte olmanın sağladığı güç,
bizi geleceğe taşırken her yeni adımımızla Sadık Özgür’ün hayalleri de yaşamaya, esin kaynağı olmaya devam ediyor. Tüm bu duygular içinde kendisini ölüm yıl dönümünde minnet,
saygı ve özlemle anıyoruz.

6 // ANMA
Onursal Başkanımız Sadık Özgür'ü Saygı ve Özlemle Anıyoruz

8 // MARKANIN SESİ
KALE’NİN AKILLI TEKNOLOJİLERİ YARINI “GÖRÜNÜR” KILIYOR

14 // DOSYA
“TAM KAPSAMLI GÜVENLİK” KALE SİGORTA’DA

16 // ONURSAL HABER
KALE'DE BAŞARILARLA DOLU 50 YIL

22 // İÇİMİZDEN BİRİ

YARINLAR İÇİN DAHA GÜÇLÜYÜZ

HASAN YILMAZ

Kale Endüstrİ Holdİng
Yurt İçİ Pazarlama Müdürü

MUHİTTİN ÇAKIROĞLU HIRDAVAT SAHİBİ MUHİTTİN ÇAKIROĞLU:
Kale Kilit Geçmişten Bugüne Sektörde Güveni Temsil Ediyor.
Kale Kİlİt Aİlesİ çok değerlİ bİr ferdİnİ kaybettİ:
Eşref Murat Hayata Veda Etti

Kalem Dergisi, yükselen dinamizmi tüm Kale Endüstri Holding ailesiyle paylaşmak üzere
pandemi sürecinde de çalışmalarını sürdürdü. Bu sayfalardan bir kısmını elbette Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için attığımız adımlara ayırdık.
Dergimizin öne çıkan bir diğer içeriğini ise Kale'nin son yıllarda birbiri ardına geliştirdiği
teknolojiler oluşturdu. Dijitalleşmenin ön planda olduğu yeni dünyada; müşteri beklentileri
ve pazar dinamikleri doğrultusunda takip eden değil, takip edilen olmak için ortaya konan
bu işlevsel teknolojiler Kale Kilit’in konumunu geleceğe taşımak adına lokomotif görevi üstlenecektir.
Kale’nin tam kapsamlı güvenlik yaklaşımının bir parçası olarak 1995 yılından beri sektörün
en güçlü temsilcilerinden biri olan Kale Sigorta, bu sayımızın dikkat çeken gündemlerinden
biriydi. Kale Sigorta, gelişime son derece açık bu alanda gerek müşteri odaklı hizmetleri gerekse arkasındaki güçlü yapıyla varlığını her geçen gün geliştiriyor.

25 // KALE DÜNYASI
Kale’den Haberler

40 // ANAHTARCILAR KULUBÜ

Bu sayımızın Onursal Haber bölümü, bizim için biraz hüzünlü ama daha çok ilham veren
bir içeriğe sahip. Hayatının dolu dolu 50 yılını Kale ile geçiren ve Haziran ayında emekli
olan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Kenan Kızıltan'ın Kale'deki yolculuğuna eşlik
edeceksiniz.

KAYSERİ ANAHTARCILAR KULÜBÜ ÜYESİ MEHMET DEVECİ
Kale Anahtarcılar Kulübü, Anahtarcıya Değer Kattı.

42 // TEKNOLOJİ
BEYAZ CAMIN YAZGISI

İçimizden Biri bölümünde konuk ettiğimiz İzmir Bayimiz Muhittin Çakıroğlu ve Kale
Anahtarcılar Kulübü için görüşlerine başvurduğumuz kulüp üyemiz Mehmet Deveci,
değerlendirmeleriyle hem Kale Ailesi’nin hem de giderek büyüyen Anahtarcılar Kulübü’nün ne denli önemli bir noktada konumlandığını aktardılar. Bizden gelişmeleri paylaştığımız Kale Dünyası bölümünün yanı sıra yer verdiğimiz farklı konularla birlikte keyifli
okumalar dileriz.

44 // SANAT
SANAT İÇİN DÖNÜŞEN ANAHTARLAR

46 // İŞTE YAŞAM
ÖFKENİZİ KONTROL ALTINDA TUTABİLİRSİNİZ

48 // KEŞF-İ ALEM
ÖZBEKİSTAN ORTA ASYA’NIN KADİM TOPRAKLARINA AÇILAN KAPI
Kale Endüstri Holding A.Ş Yayın Organı

Yayın Türü: Yerel, Süreli, Dört aylık

Kale Endüstri Holding A.Ş. Adına Sedat Özgür
Yazı İşleri Müdürü Hasan Yılmaz
Genel Yayın Yönetmeni Hasan Yılmaz
Yayın Kurulu Sedat Özgür, Hasan Yılmaz, Özden Kılıç
Editör Erdem Çağlayan
erdem@ozdeyayincilik.com
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Sanat Yönetmeni Erol Doğan

Yapım Yeri: Özde Yayıncılık ve Tasarım Hizmetleri
www.ozdeyayincilik.com / Telefon: 0542 840 14 65
Yönetim Yeri: Ayazağa Mah. Cendere Cad. No:109F Vadistanbul 1E Ofis Sarıyer/İstanbul
Telefon: 0212 705 80 00 (pbx) Faks: 0212 705 79 70
Baskı Yeri: Matsis Matbaa Sistemleri 0212 624 21 11

Kalem Dergisi’nin içerik ve tasarımı Özde
Yayıncılık tarafından yapılmış olup Fikir
ve Sanat Eserleri Yasası kapsamında
eser olarak koruma altındadır. Kalem
Dergisi’nde yayınlanan yazı ve fotoğrafları
yayma hakkı ve KALE ENDÜSTRİ HOLDİNG
markası ve logosu KALE ENDÜSTRİ
HOLDİNG’e aittir. Dergide yayınlanan
yazılar, yazarların kişisel görüş, yorum ve
tavsiyelerini içermektedir. Özde Yayıncılık
yazılarda yer alan bilgi, görüş ve tavsiyeler
nedeniyle doğabilecek maddi veya manevi
zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

ANMA

O’NUN İZİNDE,
O’NUN DEĞERLERİYLE
İMKÂNSIZ DEDİĞİMİZ ŞEY ZİHİNLERİMİZDE YARATTIĞIMIZ SINIRLARDIR. DEĞERLERİNİZLE SADIK, FİKİRLERİNİZLE
ÖZGÜR OLDUĞUNUZDA SINIRLARIN DIŞINA ÇIKAR YOLU SİZ ÇİZERSİNİZ. TIPKI SADIK ÖZGÜR’ÜN 89 YILLIK MÜCADELESİNDE
AÇTIĞI YOL GİBİ. ŞİMDİ O YOLDAN BİRLİKTE, GÜVENLE VE AZİMLE İLERLERKEN SADIK ÖZGÜR’ÜN HATIRASINA SAHİP ÇIKIYOR,

KENDİSİNİ VEFATININ BİRİNCİ YILINDA SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ.
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MARKANIN SESİ

KALE’NİN KURULUŞUNDAN BUGÜNE TAKİP ETTİĞİ
ÇİZGİDE SON DERECE BELİRGİN OLAN BİR YAKLAŞIM
VAR; YENİYİ, DAHA İYİYİ MÜŞTERİ BEKLENTİLERİ
YA DA PAZAR ŞARTLARI İÇİN DEĞİL; VARLIĞIN,
BAŞARI GAYRETİNİN VE HİZMET AŞKININ BİR GEREĞİ
OLARAK HEDEFLEMEK. YANİ KALE ENDÜSTRİ
HOLDİNG, GEÇMİŞTEN BUGÜNE YALNIZCA REKABET
ORTAMINI VEYA MÜŞTERİ İSTEKLERİNİ GÖZETEREK
İLERLEMEDİ; DAHA İYİSİNİ YAPABİLMENİN HEVESİNİ
VE İSTİKRARINI DA BENİMSEDİ. BUGÜN ALANINDA
ÇIĞIR AÇAN KALE TEKNOLOJİLERİ, İŞTE BU
GELENEĞİN BİR SONUCU.

G

eldiğimiz noktada tüm sektörlerde ve tüm üretim süreçlerinde daha iyiye odaklanmak, mevcudu gelecek perspektifiyle değerlendirip ona
göre altyapı ve insan kaynağı geliştirmek hayati önem taşıyor. Aslında son aylarda her birimizin yaşadığı zorlu salgın
dönemi de bizlere bu konuda çok önemli gerçekleri gösterdi. İlk başta birey ve ülke olarak hayatın o olağan akışı
dışında bambaşka yüzleriyle karşılaşabileceğimizi görmek, farklı tehditlere ve sorunlara karşı planlamalar gerçekleştirmek gerekliliği gibi... İşte bu nedenle olağan dışı
süreçlerde reaksiyon göstermenin en verimli yolu hazır
olmak, hazır olmak içinse gereken altyapıya sahip olmaktır. Standartların yanında yüzü geleceğe dönük, esnek bir
sistem kurgulamak hem ürün ve hizmetler bazında hem
de kurumsal süreklilik bağlamında kritik rol oynuyor.

KALE’NİN
AKILLI TEKNOLOJİLERİ
YARINI “GÖRÜNÜR” KILIYOR
8

Teknolojİ ve Ar-Ge yatırımları
dİnamo etkİsİ yaratıyor
2016 yılında Avrupa’nın en büyük entegre kilit üretim
tesisini Çerkezköy’de hayata geçiren Kale, geride kalan
dört yılda kapasite ve üretim teknolojisindeki ilerlemenin
dışında birçok avantaja sahip oldu. Yaklaşık 120 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikanın modern altyapısı ve
üretim parkurlarında kullanılan en son teknolojiler sayesinde üretim kapasitesi iki katına çıkarken, günde 150 bin
adet kilit ve 80 bin adet silindir üretimi rakamlarına ulaşıldı. Böylesine gelişmiş üretim yeteneğine sahip olmanın
sunduğu en temel avantajlardan biri ise, ürün ve hizmet
teknolojisinde yürütülen araştırma geliştirme çalışmalarına ve bununla birlikte ürün entegrasyonu çözümlerine
daha çok kaynak aktarımı noktasında kendini gösteriyor.
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MARKANIN SESİ

Yenİ ürünler

geleceğİn yansıması
KALE'NİN GENİŞ VE MODERN ÜRÜN YELPAZESİ İÇERİSİNDEKİ İNOVATİF DOKUNUŞLARI DAHA İYİ ANALİZ ETMEK VE ANLAMAK İÇİN
ÜRÜNLERE BİRAZ DAHA YAKINDAN BAKMAKTA FAYDA VAR. İŞTE SIRA DIŞI VE AKILLICA TASARIMLARIYLA EN SON KALE ÜRÜNLERİ...

AKILLI ZİL
Dİjİtal dünyada aktİf bİr oyuncu olmak
Kale, sürdürülebilir başarıyı ülkemizde ve
dünyada ortaya koyabilmek adına katma
değerli ürünler üreterek, yeniliklere odaklanıyor. Güçlü Ar-Ge yatırımlarıyla büyümesini sürdüren Kale, Teknoloji Bakanlığı
tarafından onaylanmış Ar-Ge merkezi ile
kaynaklarının bir kısmını Ar-Ge’ye ayırıyor. Toplamda 20’den fazla Ar-Ge çalışanı
sayesinde kilit ve silindir portföyü her yıl
yeni ve teknolojik ürünler ile zenginleştiriliyor. Bu anlamda 15 adet dünya patenti ile
60’dan fazla ülkede Kale ürünleri koruma
altında bulunurken, şirket 38 ayrı faydalı
modele de sahip. Her yıl gerçekleştirilen
Ar-Ge 250’nin 2018 sıralamasına göre;
Kale faydalı model sayısında 3., aldığı tasarım tescil sayısına göre 16. ve Türkiye’nin
en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketleri sıralamasında ise ilk 300 şirket arasında yer
alıyor. Her geçen gün dijitalleşen dünyada,
güvenlik sistemleri pazarı da akıllı teknolojilerle gelişiyor. Bunun en somut örneklerinin başında akıllı evler ve ofisler geliyor.
Kale bu alandaki yeniliklere de öncülük
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ediyor; akıllı ve entegre güvenlik ürünleri
yatırımlarını artırıyor.

Her aşamada İnovasyon
İnovasyon sıkça kullanılan yeni bir tabir
gibi görülse de aslında geçmişten bugüne
tüm girişimcilerin hikâyelerinde bu kavrama rastlamak mümkün. Kale Endüstri
Holding’in Onursal Başkanı Merhum Sadık Özgür, girişim yolculuğuna 1953’lerde
karyola borusu ve gaz ocağı üreterek başladı. Dönemin bu popüler ürünleri, Sadık
Özgür’ün farklılaşma çabası içinde yaptığı
yeniliklerle ciddi talep gördü. Hemen ardından Türkiye’nin ilk yerli kilidinin altında Sadık Özgür’ün imzası yer aldı. Aradan
geçen yarım asırda Kale ürünleri, sektöre
işlevsellik ve farklılık katmayı sürdürdü.
Bu, temelden gelen yenilikçi yaklaşımın
bir neticesiydi.
1980 yılında “Türkiye’nin İlk Master Sistem Barel İmalatı”, 1987 yılında ise “Türkiye’nin İlk Oto Emniyet (baston) Kilidi”
üretimi gerçekleştirildi. 2000'li yıllarda
inovatif ürünlerini ardı ardına tüketiciyle

buluşturan Kale, 2013 yılında Türkiye'de
ve dünyada ilk olan “Kale Alarmlı Silindir”in lansmanını yaptı. Kale bugün; Kale
Çelik Kapı, Kale Çelik Kasa, Kale Kilit Ticari Ürünler, Kale Kapı Pencere Sistemleri,
Kale Alarm ve Kale Sigorta olarak sıralanan tüm iş alanlarında sunduğu ürün ve
hizmetlerde kendi teknolojisini geliştirme
ve uygulama yeteneğine sahip. Üstelik
pazara sunulan ürünler, tam bir güvenlik
protokolü için birbiriyle entegre çalışabiliyor, mobil cihazlar üzerinden kontrol
edilebiliyor.

Bir kapı zili ne kadar inovatif veya şaşırtıcı olabilir? Üzerinde
Kale logosu taşıyorsa, şaşırmaya ama şaşırırken üstün güvenlik özelliklerinin ayrıcalığını yaşamaya hazırlıklı olun. Çünkü
Kale Akıllı Zil, kapınızın önündeki her hareketi saptamakla
kalmıyor; bunları telefonunuza gönderiyor, gelen kişilerle görüntülü ve sesli konuşmanızı sağlıyor. Son derece pratik ama
bir o kadar akıllıca.
Kale Akıllı Zil, hareket algılama ve Kale Kameram App ile anlık bildirim gönderimi, kapınıza gelen kişi ile görüntülü ve sesli
konuşabilme, HD kamera ile 180 dereceye kadar geniş görüş
açısı sağlama gibi fonksiyonlara sahip. Dört farklı renkte pazara
sunulan ürünün genel özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor:
s WDR destekli IR Kamera
s SD kart desteği
s Hareket algıladığında telefona fotoğraf gönderebilme ve SD
karta kayıt özelliği
s Zile basıldığı anda direkt olarak tanımlı kullanıcıyı arama ve
kapıdaki kişinin fotoğrafını tanımlı telefona gönderme özelliği.

TOPLAMDA 20’DEN FAZLA AR-GE
ÇALIŞANI SAYESİNDE KİLİT VE SİLİNDİR
PORTFÖYÜ HER YIL YENİ VE TEKNOLOJİK
ÜRÜNLER İLE ZENGİNLEŞTİRİLİYOR.
BU ANLAMDA 15 ADET DÜNYA PATENTİ
İLE 60’DAN FAZLA ÜLKEDE KALE
KİLİT ÜRÜNLERİ KORUMA ALTINDA
BULUNURKEN, ŞİRKET 38 AYRI
FAYDALI MODELE DE SAHİP.
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Gözümle görmeden İnanmam dİyenlere:

AKILLI DÜRBÜN
AKILLI AYDINLATMA
Kale Alarm abonelerine özel, tek tuşla konfor ve güvenlik sunan Akıllı Aydınlatma, Kale Alarm uygulamalarıyla nerede olursanız olun ışıklarınızı uzaktan
kontrol edebilmenizi ve daha fazlasını mümkün kılıyor. Akıllı Aydınlatma ile; evde değilken evde izlenimi yaratabilir, ışık ayarlarınızı
istediğiniz gibi kısıp açabilir, ayrıca ışıkların gece kademeli olarak
kapanmasını da ayarlayabilirsiniz. Kale Alarm mobil uygulamasından erişilebilen sistem; hırsızlık girişimlerine karşı uzaktan
önlem alarak, kötü niyetli kişilerin yaşam alanınıza adım atmasını
engelliyor. İstenilen konuma kolayca kurulabilen, pilli ve kablosuz
hareket sensörü ise hareket algılandığında, hangi ortam veya ışık
ayarının açılacağını uygulama üzerinden seçme imkânı sağlıyor.
s Evde ve dışarıda akıllı kontrol
s Tatil modu
s Işık seviyesi belirleyebilme
s Size kolaylık sağlayan zamanlayıcılar ile otomatik açma kapama imkanı
s Sesle kontrol özelliği
s Gündüz ve gece ayarı
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Kale Akıllı Dürbün, kapınıza gelen tehlikelere karşı ekstra
önlem almanızı sağlarken, her hareketi görmenizi, duymanızı
ve hazır olun; kaydetmenizi mümkün hale getiriyor. İşte Kale
Akıllı Dürbün’ün pratik fonksiyonları:
s Hareket algıladığı anda tanımlı telefona fotoğraf veya
video gönderir, isteğe bağlı olarak alarm ile uyarı
verebilir.
s Zile basıldığında direkt olarak tanımlı
kullanıcıyı arar.
s Telefon ve zil birlikte çalar.
s Zile basılmadan da istenildiği zaman kapıya
bağlanılarak kapı önü kontrol edilebilir, kayıt
alınabilir.
s Zil sesi değiştirilebilir + seviyesi ayarlanabilir.
s Hareket algılama hassasiyeti (küçük, orta ya da
büyük olarak) ayarlanabilir.
s SD kart desteğiyle görüntü kaydedilebilir ve
daha sonra izlenebilir.

Kale Güvenlik Sistemleri Direktörü Melih İke, CNN Türk' “Bugün”
isimli haber kuşağı programına konuk oldu. Vadistanbul Kale Konsept
Mağaza’da gerçekleşen haber programında temassız akıllı ürünler
hakkında bilgilendirme yapıldı.

SAYI 36 - EYLÜL 2020 //
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Kale Sİgorta Müdürü
Gülcan Fındık

DOSYA
kolaylıklar sunarak, müşteri odaklı hizmet anlayışından ödün vermeden çalışmalarını aralıksız sürdüren Kale Sigorta, Kale Endüstri
Holding’in 80 yılı aşkın köklü geçmişi üzerinde yükseliyor.

Zengİn ürün çeşİtlİlİğİ Kale Sİgorta’da
Kale Sigorta, yangın, nakliyat, kasko, Dask, trafik, sağlık, konut, hayat, yat/tekne, inşaat, seyahat ve otel/tatil köyü sigortalarıyla tüm
beklentilere yanıt veriyor. Bu ürünler içerisinde sağlık ve hayat sigortaları kapsamları ve ifade ettikleri önem dolayısıyla ön plana çıkıyor.
Kale Sigorta, müşterilerine uygun hayat sigortasıyla hem kendilerini
hem sevdiklerini güvence altına alıyor. Beklenmedik kötü sürprizlerle karşılaşıldığı müşterilerinin yanında yer alarak, güvence sağlıyor. Sağlığınız hiçbir özrü kabul etmez. Kale Sigorta, sağlık sigortası
ile anlaşmalı sağlık kuruluşlarıyla bütçeye uygun şartlarla muayene,
tedavi ve ameliyat haklarını kullanmak mümkün. Kale Sigorta’nın
sunduğu sağlık sigortası, özellikle sağlığın ne kadar önemli olduğunu hatırladığımız bu günlerde yoğun ilgi görüyor.

“TAM KAPSAMLI GÜVENLİK”

KALE SİGORTA’DA
HAYATIN OLAĞAN AKIŞI İÇERİSİNDE BİR ADIM SONRASINI ÖNGÖRMEK KOLAY DEĞİL. ANCAK ALACAĞIMIZ TEDBİRLERLE
RİSKLERE KARŞI KENDİMİZİ GÜVENCE ALTINA ALMAK, MEYDANA GELEBİLECEK OLUMSUZLUKLARI DAHA KOLAY
ATLATMAMIZA İMKÂN TANIYOR. 1995 YILINDAN BERİ FAALİYETLERİNE DEVAM EDEN KALE SİGORTA, SUNDUĞU HIZLI
VE ETKİN ÇÖZÜMLERLE İHTİYAÇ DUYULAN HER AN MÜŞTERİLERİNİN YANINDA YER ALIYOR.

S

igortalar hem mal güvenliğimizi hem de can güvenliğimizi
güvence altına almaya yönelik oluşturulan enstrümanlardır.
Modern toplumlarda güvenlik bilinci arttıkça, sigorta türlerine duyulan ihtiyaç ve ilgi de aynı oranda artıyor. Buna bağlı olarak
trafik sigortası, kasko, sağlık sigortası, eşya sigortası, deprem sigortası gibi alt türler, bireylerin her koşulda yaşamlarına huzurla devam
etmelerini sağlıyor. Risk durumlarına karşı oluşturulmuş ayrı ayrı sigortalar mevcut. Ancak burada risk değerlendirmesi yapmak, güvenilir, hızlı ve etkin çözümler sağlayan sigorta şirketlerini tercih etmek
büyük önem taşıyor. Aksi takdirde riskin gerçekleşmesi durumunda
kimi zaman hayal kırıklıkları yaşanabiliyor.

14

KALE'NİN GÜVENLİK DENEYİMİ KALE SİGORTA’DA HAYAT BULUYOR
Sigorta sektörü, rekabetin yoğun olduğu, bununla beraber tercih
sürecinde farklı değişkenler işin içine girdiği için karmaşık gibi görünen süreçleri barındırıyor. Kale Sigorta tam da bu nedenle müşterilerinin ihtiyaçları paralelinde, soru işaretlerine yer bırakmayacak
şekilde hizmet veriyor. ‘Tam Kapsamlı Güvenlik’ vizyonuyla bir
dünya markası olmayı başaran Kale Endüstri Holding’in ‘bütünsel
güvenlik hizmeti sunma’ ilkesi doğrultusunda 1995 yılında kurduğu
Kale Sigorta, hayata güvenle bakmayı sağlıyor. Kişiye özel imkânlarla ve bütçeye uygun sigorta seçenekleriyle hem sizi hem de sevdiklerinizi güvence altına alıyor. Maliyetleri düşürerek müşterilerine

İş yerİ sahİplerİ İçİn özel çözümler
Kale Sigorta, iş yeri sahiplerini düşünerek mümkün olan tüm riskleri en ekonomik şekilde kapsayabilmek için hazırlanmış bir sigorta
paketi sunuyor. İş yeri paket sigortası sayesinde mallarınızdan dekorasyonunuza, makinelerinizden elektronik cihazlarınıza ve hatta
müşterilerinize kadar sizin için değerli olan her şeyi güvence altına
alabilirsiniz.
Kapsamlı ve kİşİselleştİrİlebİlİr konut sİgortası
Kale Sigorta, en değerli yaşam alanı olan ev ve evin içindekileri güvence altına almak için en kapsamlı çözümü sunuyor. İçindeki eşyaları yangından hırsızlığa, depremden su baskınına kadar pek çok
riske karşı koruma altına alan geniş kapsamlı ve "kişiye özel" bir paket sigorta uygulaması sağlayan Kale Sigorta, ev ve içindeki eşyaların
yanı sıra, evin içinde yaşayanlar ve
sorumlulukları da teminat altına
alıyor. Kale Konut Sigortası, ev
ve eşyaları teminat altına alarak sigortalıyı bütün bu yüklerden kurtarıyor ve mutluluğunu güvence
altına alıyor.
Aracını sevenlerİn adresİ
Araç kasko sigortası, isteğe bağlı
sigorta türü olmasına rağmen
günümüzde araç sahiplerinin
mutlaka yaptırması gereken sigortaların başında geliyor. Bunun

“KALE SİGORTA MÜDÜRÜ GÜLCAN FINDIK İLE YAPTIĞIMIZ SÖYLEŞİDE SİGORTANIN
HEM CAN HEM DE MAL GÜVENLİĞİ İÇİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU KONUŞTUK.
KALE KİLİT MARKASININ GÜVENLE EŞDEĞER BİR MARKA OLDUĞUNU SÖYLEYEN
GÜLCAN FINDIK, “KALE KİLİT OLARAK BİLİNİRLİĞİMİZ YÜZDE 98. BU İNANILMAZ
BİR ORAN. SİGORTANIN ALGIDAKİ EN ÖNEMLİ KARŞILIĞI “GÜVEN”. BİR ACENTELİK
OLMAMIZA RAĞMEN PORTFÖYÜMÜZÜN BİZİ SEÇMELERİNDEKİ EN ÖNEMLİ UNSUR
BİZE DUYDUKLARI GÜVENDİR. KALE OLARAK TÜM İŞ ALANLARINDA BU ANLAYIŞ
BİZİM OLMAZSA OLMAZIMIZDIR.” DEDİ.

temelde birçok nedeni var ama en önemlilerini sıralamak gerekirse;
s Kasko sigortası sadece kaza risklerini koruma altına almaz. Hırsızlık riskine karşı da aracınızı koruma altına alır. Hasar anında
maddiyatı düşünmezsiniz.
s Aracınızın başına gelen olayların riskini Kale Sigorta’ya devredersiniz.
s Kasko sigortasının amacı sizi maddi açıdan da korumaya almaktır. Bu nedenle aracınıza gelecek hem çevresel hem de trafikten kaynaklı riskleri korumak için kasko sigortanızı yaptırmalısınız.
s Hukuksal koruma teminatını da kasko sigortanıza ekletebilirsiniz. Sürücüye veya araca bağlı
olan uyuşmazlıklarda oluşacak
giderleri de teminat altına alırsınız.
s Kasko sigortası hasar anında
sizi destekleyecek olan bir fondur. Mini onarım hizmeti ile aracınızı kaporta, ön cam, iç döşeme
gibi hizmetleri karşılayabilirsiniz.
s Park ettiğiniz her araç riske
açık bir konumdadır. Bu yüzden
trafik sigortası ile birlikte kasko
sigortası da yaptırmak akıllıca bir
seçim olacaktır.
SAYI 36 - EYLÜL 2020 //
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KALE ENDÜSTRİ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
KENAN KIZILTAN, 50 YILLIK MESAİSİNİN ARDINDAN EMEKLİYE AYRILDI.

S

irketler, onları yüceltmek için yıllarca emek verenlerin omuzları
üzerinde yükselirler. Güven, azim
ve kararlılık her başarıda tazelenir,
gelişir. Kale Kilit’in mazisinde de nice değerli isim emekleriyle güç oldu, üretim ve
büyüme için girişilen mücadeleye kendini
adadı. Kale Kilit’in uzun soluklu yolculuğunda son 50 yıldır imzası bulunan Kenan
Kızıltan da bu isimlerin başında geliyor.
1970 yılında başladığı Kale yolculuğunda,
Kale Endüstri Holding’in Kurucusu Sadık
Özgür’ün en yakın çalışma arkadaşı olan,
her aşamada her zorlukta ve başarıda yüksek bir özgüvenle katkı sunan Kenan Kızıltan, Haziran 2020 itibarıyla emekli oldu.

Başarılarla dolu 50 yıl
1946 yılında Sivas’ın Divriği kazasında
doğan Kenan Kızıltan, ilk ve orta öğrenimini de Divriği’de tamamladıktan sonra
İstanbul Kadıköy Ticaret Meslek Lisesi’ni
ve ardından İstanbul İktisadi İdari İlimler
Akademisi’ni bitirdi. 1970 yılında Kale
Kilit’te personel servisinde işe başlamasının üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra
muhasebe servisinde görev alan Kızıltan,
bu bölümde çalışırken Sadık Özgür’genel
işlerini de takip etti. O günden bugüne
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ailenin parçası olmayı sürdüren Kenan
Kızıltan, kariyer basamaklarını emin
adımlarla, çalışkanlığı, zekâsı ve güvenirliği sayesinde çıktı. Kale Kilit’in büyümeye
ve kurumsallığa adım attığı yıllarda aileye
dahil olan Kenan Kızıltan, personel bölümünde başladığı görevine satın alma ve
muhasebe bölümlerinde devam ettikten
sonra Ticaret Müdürlüğü görevini üstlendi. Aynı zamanda Sadık Özgür’ün yakın
çalışma arkadaşı olarak dış ilişkilerle de
ilgilenen Kızıltan, Kale Kilit Satış ve Pazarlama Müdürlüğü ve Kale Madeni Eşya
Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.
1992 yılından 2008 yılına kadar Kale Endüstri Holding'de Genel Müdür Yardımcılığı’nı yürüten duayen isim, 2008 yılından
itibaren Kale Endüstri Holding Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevini
sürdürdü.

70’li yılların başında umut ve
heyecan dolu genç bİr delİkanlı
Kenan Kızıltan, daha sonra yaşam yolculuğunu etkileyecek olan Sadık Özgürle ilk
tanışmasını ve kariyerinin nasıl şekillendiğini Kalem Dergisi’ne verdiği röportajda
detaylarıyla anlatmıştı:
“Üniversite üçüncü sınıf öğrencisiyken, Sa-

dık Bey’le köyümüzün derneğinin başkanı
olması vasıtasıyla tanıştım. Amcamın oğlu
da Sadık Bey’in başkanı olduğu dernekte
görevliydi. Derneğin genel kuruluna gittim, Sadık Bey’i de ilk kez orada gördüm.
Akrabamdan Sadık Bey’e elemana ihtiyacı
olup olmadığını sormasını istedim. Hâlbuki ben o dönemde Beyazıt’ta Beyaz Saray’da bir avukatın muhasebesini tutuyor
ve diğer işlerini yürütüyordum. Birkaç ay
sonra amcamın oğlu elemana ihtiyaç duyulduğunu haber verdi; gittim, görüştüm.
Muhasebe müdürü beni imtihan etti ve
aynı gün işe başladım. O günden bugüne
kadar da gayet başarılı bir şekilde çalışmayı
sürdürdüm.”

Lİyakat her şeyİn önündeydİ
Kenan Kızıltan, Sadık Özgür’ün hemşerisiydi ama Özgür’ün hemşerilik tedrisatını
da çok iyi anladı. İşine sarılmayana, değer
üretmeyene, liyakat göstermeyene yer yoktu. Böyle bir anlayış içerisinde kariyeri filizlenirken Kızıltan, o günleri şöyle hatırlıyor:
“Ben, Kale Kilit’e 1970 yılında katıldığımda şirkette yaklaşık 170 kişi çalışıyordu.
Ancak profesyonellik anlayışında hemşeri kayırma yoktu. “İşi en iyi kim yapıyorsa
onun hakkıdır” yaklaşımı ile hareket etti.
SAYI 36 - EYLÜL 2020 //
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İLHAMINI
AKILDAN
ALAN
ADIMLAR
Zor günlerde belli edermiş ya
insan kendini. Bir türlü doğmayan
güneşin şafağında, fırtınanın
ortasında, bilinmeyenin sınırında.
Öyle bir dost, öyle bir ağabey,
öyle bir yoldaş oldu Kenan
Kızıltan bizim için. Kendisi
emeklilik günlerinin keyfini
yaşarken bizler her daim güven
veren varlığını Kale Endüstri
olarak hissetmeye devam
edeceğiz. Dile kolay, 50 yıllık bir
yolculuk ve inişlerle çıkışlarla
dolu bir mücadelenin baş
aktörlerinden biri oldu Kenan
Kızıltan. Sadık Özgür’ün en
yakın çalışma arkadaşı, “dostum”
dediği yoldaşı… Güzel günlerde
kimse esirgemez varlığını ama O,
zor günlerin insanıdır. Gözünü
budaktan sakınmadan, mantığı
rehber kabul eder; çözüme
ulaşmak için sınırı akılla çizer,
yanındakine güç olur, yolunu
doğrularla bulur. Anlatacak
çok şey var Kenan Kızıltan
hakkında. Geçmişten bugüne
taviz vermediği değerleri, çalışma
arkadaşlarına olan desteği,
deneyimi zamanın ruhuyla
buluşturma yeteneği. İşte bu
nedenle bıraktığı iz hep kalıcı
olacak, ilham vermeye, örnek
olmaya devam edecek.
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Bu konuda beni görevlendirdi. “İş için üç kişi müracaat ediyorsa, biri hemşerimizse, içlerinde en iyisi kimse onu alacaksınız” derdi. Bu anlayış benim için de rehber oldu. İşe duyulan
saygı her şeyden ötedeydi.”

“Güven, uzun soluklu dostlukların harcıdır”
Askere gittiğim döneme kadar Sadık Bey’le yakın olarak çalışmıştım. Bu dönemde Sadık Bey’in verdiği vekâletname, bana
yeminli mali müşavirlik belgesi aldırmıştı. Bu vekâletname ile
tüm işinin yönetimini bana devretmişti. Genel bir vekâletnameydi, bunun içinde malını mülkünü satmak, adına alım yapmak, bankadan para çekmek gibi son derece önemli izinler
vardı. Kale Kilit’e geldiğimde 24, o vekâletnameyi aldığımda
28 yaşımdaydım. Ben Sadık Bey’i bizzat tanımazdım ama o
beni, ailemi tanırdı. Ailemle olan tanışıklığı, bildikleri, bana
olan güvenini perçinlemişti.
“Sedat Özgür’ün İşe dâhİl olmasıyla yepyenİ bİr sayfa açıldı”
“Kale Kilit’e başladığımda 160 kişiydik, şu an 1600’ün üzerindeyiz. Sadık Bey üretimle her gün ilgileniyordu. Sabahları
pazarlamacı arkadaşları tek tek çağırır; kimde ne kadar alacak,
ne sipariş var listesini çıkarırdı. Ben de o zaman cari hesap defterini tutuyordum, tek tek bütün müşterileri de tanıyordum.
Asker dönüşü müşterilere bu yakınlığımdan dolayı beni satış
müdürü yaptı. Öncesinde de yüzde 1 hissedar yapmıştı. Ticarete geçtikten sonra da müşteri ziyaretleri için Türkiye’nin
pek çok noktasına gittim. Sadık Bey’in kontrolünde işleri ben
yönetiyordum. Sedat Bey’in büyümesi ve şirkete dâhil olmasıyla işleri bugünlere kadar getirdik. Kale Kilit’in büyümesinin altında bizim piyasayı çok iyi tanımamız yatıyor. Rakipler
ne yapıyor, nasıl mal satıyorlar bunları hep takip ettik. Alacaklarımızı çok iyi takip ettik, bir kuruşumuzu batırmadık. Kale
Kilit, müşterisiyle bir aile oldu; ‘iş ortakları’ demeyiz biz ‘aile
üyelerimiz’ deriz.”
Gelİşİmİn yarım asırlık şahİdİ
Kale Kilit’in kuruluş hikâyesi, 1953 yılında Sadık Özgür’ün
Tahtakale'de kendine ait ilk iş yeri olan 40 metrekarelik küçük
atölyesinde başladı. 1957’de Bahçelievler'de daha büyük bir
atölyeye taşınarak üretim devam etti, ürün çeşitliliği arttı, pazardaki konumunu her geçen gün geliştirdi. Bu gelişim sürecinde işe dâhil olan Kenan Kızıltan, çok yönlü bir insan ve yönetici olarak o dönem için ülkemizin en önemli tesislerinden
biri olan Güngören Fabrikası’nın kuruluşunda yer aldı. Yine
aynı dönemdeki holdingleşme süreciyle Kale Endüstri Holding yoluna büyüyerek, kurumsallaşarak devam etti. Aradan

"Kale Kİlİt, müşterİsİyle
bİr aİle oldu; ‘İş ortakları’ demeyİz
bİz ‘aİle üyelerİmİz’ derİz.”
geçen sürede yeni şirketler, ürünler ve teknolojilerle Holding
potansiyelini geliştirirken potansiyeli ülke sınırlarının ötesine
taşındı. Kale Endüstri Holding 2016 yılında ise Avrupa’nın
en büyük entegre kilit üretim tesisini kurdu. Kenan Kızıltan,
genç bir üniversite öğrencisi olarak girdiği bu yapıda artık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Kale
Endüstri Holding, 39 yıl boyunca faaliyet gösterdiği Güngören’deki merkezini, 2017 yılında Vadistanbul’a taşıdı. Kenan
Kızıltan, bu merkezde de üç yıl boyunca görevini sürdürdü.

Zamanın ruhunu anlayan deneyİmlİ bİr yönetİcİ
50 yıllık mesaisi boyunca birçok ismin iş hayatına kazandırılmasını sağlayan, iş disiplini ve yönetim profiliyle örnek
olan Kenan Kızıltan, Kale Endüstri Holding’in bugün geldiği
noktayı değerlendirirken artık dünya liginde varlık gösteren
yapısından duyduğu gururu dile getiriyor. Çerkezköy fabrika
yatırımı, Vadistanbul’da konumlanan genel merkezi, Endüstri
4.0’ı takip eden yüksek teknoloji, inovatif üretim yetenekleri
ve her kademede donanımlı insan kaynağıyla Kale Endüstri
Holding’in tıpkı Sadık Özgür’ün öngördüğü gibi bugün de
yüzünü geleceğe çevirdiğini vurgulayan Kenan Kızıltan, tüm
bu gelişmeler boyunca organizasyonun bir parçası olduğu
için memnuniyet duyduğunu ifade ediyor. Özellikle yönetim
mekanizmaları bakımından hem kendilerini hem de kurumlarını gelişime açık tutabilen yöneticilerin sürekliliği yakalayabileceklerini vurgulayan Kızıltan, Kale Endüstri Holding’in
bu yönüyle de pazarda son derece ayrıcalıklı bir noktada konumlandığını aktarıyor.
SAYI 36 - EYLÜL 2020 //
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Sosyal projelerde
hep ön planda

KALE ENDÜSTRİ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI SEDAT ÖZGÜR
KALE ENDÜSTRİ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI KENAN KIZILTAN

Bİr veda değİl;
yenİ bİr yolculuğun başlangıcı
Kenan Kızıltan, Kale Endüstri Holding’deki aktif kariyerini noktalarken yayınladığı mesajda, birlikte görev yaptığı tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Kızıltan, Kale Endüstri Holding’in gelişim stratejisi
doğrultusunda daha büyük başarılara imza atacağına gönülden inandığını dile getirdi. Kendisinin yarım asrı aşan deneyiminden ve manevi
varlığından istifade etmeye elbette devam edeceğiz. Tüm bu duygu ve
düşüncelerle Kale Endüstri Holding olarak, kariyeri boyunca sağladığı
tüm katkılardan ötürü kendisine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki yaşamında sağlık ve mutluluk dileriz.
Soldan Sağa:
KALE ENDÜSTRİ
HOLDİNG YÖNETİM
KURULU BAŞKAN
YARDIMCISI
KENAN KIZILTAN,
KALE ENDÜSTRİ
HOLDİNG YÖNETİM
KURULU ÜYESİ
EMİN ATAÇ,
KALE ENDÜSTRİ
HOLDİNG GENEL
MÜDÜRÜ
ZEYNEP DİLMEN
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Kale Safir Plus

Ye
n

i

ÇİFT AÇILIM, TAM GÜVENLİK.

“Kale Endüstri Holding, Sadık Bey’in eğitimli
toplum idealleri doğrultusunda kaynaklarını bu
alana ayırmayı baştan beri misyon edindi. Mutlulukla
ifade etmek isterim ki, bu projelerin önemli bir
kısmında yönetici olarak ben de yer aldım ve Sadık
Bey ile son derece titiz çalışmalar yürüttük. Sadık
Bey’in yaptıklarını sosyal sorumluluk çerçevesinde
değerlendirdiğimizde eğitime çok büyük önem
verdiğini görüyoruz. 1976 yılında, İstanbul’da tanıdığı
bir ilkokul öğretmeniyle birlikte beni Divriği’de
kendi doğduğu köy ve civarındaki köylerde yaşayan
zeki, çalışkan çocukların tespiti için Sivas’a gönderdi.
Oradan kızlı-erkekli 20’ye yakın öğrenciyi seçip
İstanbul’a getirdik. Kızları Erenköy Kız Lisesi’nde,
erkekleri Behçet Kemal Çağlar Lisesi’nde yatılı olarak
okutmaya çalıştık. Çocukların bir kısmı okuyup
meslek sahibi oldu, bir kısmı da yaşları küçük olduğu
için annelerinden-babalarından uzakta İstanbul’a
intibak etmekte zorlandılar, köye geri döndüler. Sadık
Bey’in eğitim alanındaki çalışmaları bununla başladı.
1976’dan sonra Sadık Bey Divriği’deki belediyeye
köy yollarının yapımı için katkıda bulundu. Daha
sonra gelen talep üzerine Divriği’de ilkokul yaptırdı.
Yeni gelişmekte olan mahallelerde okul yoktu, bu
semtlerde de okullar yaptırdı. Bir ilkokul, bir ortaokul
derken yatılı okul için öğrenci yurdu yapılması için
de büyük katkıda bulundu. Divriği’ye ticaret meslek
lisesi yaptırdı. Cumhuriyet Üniversitesi’ne bağlı
Divriği Maden Yüksek Okulu binasının yapımında
komisyon başkanıydı, buraya da büyük destekte
bulundu. Sadık Bey belediye için bir ambulans, bir çöp
arabası, öğrenci servisi için iki minibüs aldı. Divriği’ne
yardımlarını hep devam ettirdi. Sadık Özgür Bayırüstü
Köyü Kalkındırma Eğitim ve Kültür Vakfı’nın
kuruluşu da bu anlayış çerçevesinde gerçekleşti.
2006 yılındaki kuruluş sürecinde 2600 metrekarelik
8 katlı bina vakfa bağışlandı. Vakıf o tarihten bugüne
her yıl yüzlerce öğrenciye burs sağlıyor, sosyal ve
kültürel aktiviteler gerçekleştiriyor. Keza 2012 yılında
yaptırılan Sadık Özgür Divriği Devlet Hastanesi de
sosyal projelere verilen önemin ne boyutta olduğunu
göstermesi bakımından çok önemlidir.”
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GEÇMİŞTEN BUGÜNE SEKTÖRDE
GÜVENİ TEMSİL EDİYOR
MUHİTTİN ÇAKIROĞLU, YARIM ASIR ÖNCE TAHTAKALE’DE MESLEĞE
BAŞLAYIP DİREKT OLARAK İŞİN MUTFAĞINDA YETİŞMİŞ BİR İSİM.
İSTANBUL’DAN SONRA İZMİR’DE DEVAM ETTİĞİ TİCARİ HAYATINDA
GÜVENİ HEP ÖN PLANDA TUTARAK YOLUNU ŞEKİLLENDİRMİŞ.
KENDİSİ, SORULARIMIZA VERDİĞİ YANITLARLA KALICILIĞIN
VE BAŞARILI TİCARETİN İP UÇLARINI AKTARIYOR, KALE İLE
ÇALIŞMANIN KAZANDIRDIKLARINI PAYLAŞIYOR.

S

Fİrma Sahİbİ Muhİttİn Çakıroğlu
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Kale Kilit’le yollarınız nasıl kesişti?
Kale Kilit’le kurulduğumuz günden beri
tanışıyoruz. İstanbul’da iş hayatına atılmam bizim için hep avantaj oldu. Ufukel
Limited Şirketi ortaklarından Metin Egeli'nin bugünkü durumumuza çok olumlu
katkısı vardır; sağ olsun. Ufukel Limited
Şirketi'nde birlikteyken Kale Kilit’le olan
tanışıklığından ve verdiğimiz güvenden
dolayı o dönem Kale Kilit’le çalışmaya
başladık. Ama Metin Egeli’ye ahde vefa
nedeniyle bir bayilik almak istemedim.
Hatta bir gün Metin Egeli Ağabeyim de
yanımdayken Kale Kilit Temsilcisi "Ne
zaman bayiliğe başlayacağımızı" sordu.
Ben de dedim ki; "Metin Ağabey ne zaman bu işi bırakırsa o zaman bayilik alabiliriz”. Çünkü Metin Egeli’nin bize çok
büyük desteği oldu. Ulaşamayacağımız
işlere, ürünlere, kişilere ulaştık onun sayesinde. Bu nedenle bizim için çok kıymetlidir.

izi kısaca tanıyabilir miyiz?
Çalışma hayatına 1972 yılında, Tahtakale’de atıldım. Çıraklıktan itibaren işi tüm yönleriyle öğrenmek için çaba sarf
ettim. 1984 yılında Ege Hırdavat’ın pazarlamasında çalışmak üzere
İzmir’e yerleştim. Eşim de ben de Aydınlı olduğumuz için bu değişiklik bize hiç zor gelmedi. Orada üç yıl çalıştıktan sonra bir arkadaşımla Anadolu Hırdavat adında bir firma kurduk. 1991 yılına kadar
çalıştık; sonrasında ortaklık bitince işe kardeşimle birlikte devam
ettim. 2008 yılından bu yana ise Muhittin Çakıroğlu Hırdavat adıyla aile şirketi olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çıraklık, kalfalık,
pazarlamacılık ve ustalık; yaklaşık 46 yıl olmuş.

Kale Kilit ailesinin bir parçası olmak
ne hissettiriyor?
Hırdavat sektöründeyseniz Kale Kilit olmazsa olmazdır. Müşterimizle görüşmeye
gittiğimizde, “Kale Kilit’ten bir ihtiyacınız
var mı?” diye soruyoruz. Metin Ağabey
sayesinde zaten Kale Kilit’in bir parçasıydık. Toplantılarda bir araya gelmek, sektörü bu sayede yakından takip edebilmek
çok önemli. Kale Kilit’le birlikte yeniliklere ve teknolojiye hâkim olabiliyoruz.

Bu dönem içerisinde sizin için önemli kilometre taşları nelerdi?
Öncelikle şanslıydık çünkü doğru yerlerde, doğru insanlarla yola
çıktık. Bir de güven faktörü çok önemliydi. Çünkü sermayesiz yola
çıkmıştık. Tahtakale gibi bu işin merkezinde yer alan bir yerde
işe başlamamdan dolayı imalatçıları ve toptancıları çok iyi tanıyordum. Bu nedenle bize güvendiler. Tabii cesaret de benim için
önemliydi. Cesaret edip risk almasaydım bugünlere gelemezdik.
Bizim için en önemlisi verilen sözlerin tutulmasıdır. Bu konuda
çok hassasız. Tutamayacağımız sözler vermedik ve bu anlamda
kimseyi mağdur etmedik.

Kale Kilit’in ürün gamına sahip olmak ne gibi avantajlar sağlıyor?
Pazarlamada büyük kolaylık sağlıyor.
Çünkü çeşitlilik çok fazla. Müşterimiz dilediği ürüne anında ulaşabiliyor. Hizmet
olarak çok hızlıyız. Yeri geliyor bizimle
alakası olmayan işlerle ilgili de destek oluyoruz. Bu nedenle de müşterilerimiz bizi
tercih ediyor. Kale Kilit güvenlik konusunda her zaman önde. Çoğu müşterimiz
Kale adını söyleyerek ürün istiyor.

Soldan Sağa: Muzaffer Çakıroğlu, Fİrma Sahİbİ Muhİttİn Çakıroğlu,
Özge Tanrıverdİ, Taner Çelİk, Kale Kİlİt Yurt İçİ Satış Müdürü Nİhat Eren

"SADIK ÖZGÜR YERİ
DOLDURULAMAYACAK
BİR İNSANDI”

Sadık Bey’in işine tutkuyla bağlı bir
insan olduğunu hep gözlemliyorduk.
İnsan ilişkileri konusunda da son derece
başarılıydı. Hiç unutmuyorum, kendisiyle
bir kere Metin Egeli’nin annesinin cenaze
töreninde karşılaşmıştık. Yanımda da
Kayserili İbrahim Küçükkaya vardı. O
benden biraz daha girişken olduğu için,
“Baba, Allah sizi başımızdan eksik etmesin”
dedi. Sadık Özgür çok cana yakın davrandı.
“Bundan sonra İstanbul’a her geldiğinde
bana haber edeceksiniz, sizi aldıracağım
ve beni ziyaret edeceksiniz” dedi. Allah
rahmet eylesin, sektörümüz ve ülkemiz için
yeri doldurulamayacak bir insandı.

Hem Türkiye hem dünya zor bir dönemden geçiyor. Bu dönemi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Açıklanan kurallara hem kişisel hem de
firma olarak herkesin uyması gerekiyor.
Biz de bu kurallara harfiyen uyarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Maske,
temizlik, sosyal mesafe konusunda çok
dikkatli davranıyoruz. Ekonomik olarak

elbette herkes kadar biz de etkilendik.
Ama bizim sektör bir şekilde aktif olarak
yoluna devam ediyor. Yenileme ve kentsel
dönüşüm bu sektördeki çalışmalara hız
verecek. İhtiyaç olan ürünler olduğu için
devamlılığı koruyor.
İleriye yönelik planlarınız nelerdir?
Üç yıl sonra emekli olmak, işlere sadece
destek olmak istiyorum. 12 yaşımdan beri
bu işi yapıyorum. Türkiye’nin neredeyse
gezmediğim yeri kalmadı. Seyahatlere
yine devam ederim. Bir an da bu işi bırakmam zor. Bu işin her şeyini ben takip
ediyorum. Benden sonra yapacakları iyi
yetiştirdiğimi düşünüyorum. İşle ilgili
her ne varsa, tüm incelikleri aktaracağım.
Müşterilerimizi çok iyi tanıdığım için, kişiye özel yöntemler ve çözümler geliştirebiliyorum. Bunu da sürdürülebilir bir hale
getirmek istiyorum.
İş hayatı dışında neler yaparsınız?
Ailemle özellikle torunlarımla vakit geçirmeyi seviyorum. Sakin bir hayat yaşamayı seviyorum. Ayrıca bağ bahçe işleriyle
ilgilenmek de bana huzur veriyor.
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KALE KİLİT AİLESİ
ÇOK DEĞERLİ BİR
FERDİNİ KAYBETTİ:

EŞREF MURAT
HAYATA VEDA ETTİ

N

urışık Hırdavat’ın sahibi, değerli iş insanı Eşref Murat’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kale Kilit’in uzun
yıllardır yetkili satıcısı olarak faaliyet gösteren Eşref Murat,
karakteriyle iş ve özel yaşamında örnek bir insan olarak tanınıyordu.
80’li yılların başında adım attığı ticari hayatında temel aldığı değerlerden taviz vermeyen Eşref Murat, dürüstlüğü, insan ilişkilerindeki
özeni ve yardımseverliğiyle hem yakın çevresinde hem de sektörde
unutulmayacak bir iz bıraktı. Müşteri memnuniyetini tesis etme ve
sözünün arkasında durma gibi ticaret yaşamında önemli rol oynayan
yaklaşımlarda da son derece titiz davranan Eşref Murat, Kale Kilit ile
olan ilişkilerinde de bu değerleri hep ön planda tutuyordu. Eşref Murat, yalnızca takip ettiği değerleriyle değil aynı zamanda deneyimlerini paylaşma noktasındaki samimiyetiyle de sektörde önemli bir
yere sahipti. Bu alana birçok insanın kazandırılmasına katkı sağlayan
Murat, değişime ve yeniliğe inanan bir yönetici ve duayendi. Her ne
kadar yüksek sesle dile getirmeyi tercih etmese de kendisi sosyal yaşamda yardımseverliği ve insanların yaşamına dokunmaya gayretiyle
de tanınıyordu. Kale Kilit ile olan uzun soluklu işbirliği süresince görüşlerinden sıklıkla istifade ettiğimiz Eşref Murat’ın anısına saygıyla,
2015 yılında Kalem
Dergisi’nde yer alan
röportajımızdan kesitleri paylaşıyor; başta
ailesi olmak üzere tüm
Kale Kilit camiasına ve
sevenlerine baş sağlığı
diliyoruz.
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İşİne tutkuyla bağlı bİr İnsan
Eşref Murat, Kalem Dergisi’nin 27’nci sayısında gerçekleştirdiğimiz
röportajda, işine duyduğu sevgiye vurgu yapıyor, hissettiklerini şu
sözlerle paylaşıyordu: “1982 yılında bu işe başladım. 86 senesinde
ortak oldum. İki ortaklı bir firmayız. Kurucusu Nuri Murat. 96 yılında kendi isteğiyle işi bırakınca firma bana geçti. İşimin her şeyini çok
seviyorum. En çok pazarlamasını seviyorum diyebilirim. Bir daha
dünyaya gelsem, inanın yine bu işi yapardım.”
Eşref Murat, hem ticari yaklaşımı hem de insani ilişkilerdeki samimiyetiyle her noktada değer katan, kıymetli bir yöneticiydi. Röportajımızda Kale Kilit’e bakışını şöyle aktarıyordu: “Firmaya ortak
olduğumdan beri Kale ile çalışıyoruz. Kale ile çalışmak bize çok şey
kazandırdı gerçekten. En önemlisi de firma olarak Kale ile güven
kazandık.”
Eşref Murat’ın manevİ mİrası yaşama devam edecek
Evli; üç kız ve bir erkek evlat sahibi olan Eşref Murat, doğup büyüdüğü şehir olan Malatya’ya ilgisini hep sürdürdü. Dernekler aracılığıyla
bölgesel kalkınma adına imkânlarını paylaştı. İyi bir Galatasaray taraftarı olan Eşref Murat, yakın çevresinde sarı-kırmızılı takıma olan sevgisiyle de biliniyordu. Eşref
Murat’ın iş ve özel yaşamında bıraktığı manevi
miras, Nurışık Hırdavat çatısı altında kardeşleri
tarafından yaşatılmaya devam edecek. Kale Kilit
ailesi olarak kendilerine üstlendikleri sorumlulukta başarılar diliyor, Eşref Murat’ın hatırasını en iyi
şekilde temsil edeceklerine gönülden inanıyoruz.

KALE ÇELİK KAPI VE ÇELİK KASA BAYİLERİ

YENİ HEDEFLER İÇİN BULUŞTU
K

ale Çelik Kapı ve Çelik Kasa bayileri, 2020 yılının değerlendirildiği bayi toplantısı için Vadistanbul Kale Genel Merkez'de bir
araya geldi. Yeni ürün tanıtımlarının yanı sıra hedeflerin de paylaşıldığı toplantıda, 2019 yılında başarılarıyla öne çıkan Kale Çelik
Kapı ve Çelik Kasa bayilerine Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Semih Teker ve Çelik Eşya Satış Müdürü Hamdi Kul tarafından ödülleri takdim edildi. 2019 yılının en başarılı bayileri şu şekilde sıralandı:
s 2019 yılında Kale Çelik Kapı’da “En Çok Butik Kapı Satışı” yapan bayi: Ergörler Dağıtım Paz. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.
s 2019 yılında Kale Çelik Kapı’da “En Çok Proje Kapısı Satışı” yapan bayi: Sima Kapı ve Bina Sistemleri İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.
s 2019 yılında Kale Çelik Kapı’da “En Çok Yangın Kapısı Satışı” yapan bayi: Aksiyon Mutfak Yapı ve Tesisat Malzemeleri San. Tic. A.Ş.
s 2019 yılında Kale Çelik Kasa’da “En Çok Para Kasası Satışı” yapan bayi: ACR Kilitleme Sistemleri-Bedri Cengiz Çanaklı
s 2019 yılında Kale Çelik Kapı/Kasa’da “En Çok Satış Yapan” bayi: Sima Kapı ve Bina Sistemleri İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ergörler Fİrma Sahİbİ Ahmet Küçükergör

ACR Fİrma Sahİbİ Bedrİ Cengİz Çanaklı

Aksİyon Fİrma Sahİbİ Tİmur Balkanlı

Sİma Kapı Fİrma Sahİbİ Ahmet Aman
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KALE DÜNYASI
Çalışma ortamında
topyekûn seferberlİk
Koronavirüs ile mücadelede Dünya Sağlık
Örgütü ve Sağlık Bakanlığınca verilen tüm
bilgileri ve talimatları takip ederek Kale
Endüstri Holding şirketlerinin tüm çalışma alanlarında ilk andan itibaren çeşitli koruyucu tedbirler devreye alındı. İlk olarak
tüm uluslararası iş seyahatleri durdurulurken, planlanan görüşmeler için elektronik
imkânlardan yararlanıldı.

s İş sürekliliğini aksatmayacak şekilde

PANDEMİ KARŞISINDA

"BİRLİKTE KALE GİBİYİZ"
1930’LU YILLARDAN BERİ İNSANLIĞIN
KARŞILAŞTIĞI EN BÜYÜK PANDEMİ İLE MÜCADELE
ETTİĞİMİZ BU GÜNLERDE YENİ NORMALLEŞME
SÜRECİNE GİRERKEN, KALE ENDÜSTRİ HOLDİNG,
SÜREÇ BOYUNCA TÜM ÖNLEMLERİ HIZLI VE
TİTİZ BİR ŞEKİLDE UYGULAMAYA ALDI.
BİR MOTİVASYON ORTAMININ
YARATILMASINA KATKI SAĞLADI.
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K

ale Endüstri Holding, kurumsal geçmişi boyunca ülkemizin karşılaştığı her zorlukta en ön
saflarda yer alarak mücadeleye destek vermeyi
gelenek haline getirmiş bir anlayışı temsil ediyor. Tüm
dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele ettiğimiz bu günlerde, çalışanlarının,
müşterilerinin ve tüm paydaşlarının sağlığını her şeyin
üstünde tutan Kale Endüstri Holding, bu olağanüstü durum karşısında, sorumlu şekilde hareket etmek için birçok tedbiri vakit geçirmeden uygulamaya aldı.

Tüm etkinliklerin ertelendiği bu süreçte;
s Yurt dışında bulunan ve dönüş yapan
tüm çalışanlar, 14 gün kuralı uygulayarak
evden çalışmaya yönlendirildi.
s Tüm çalışanlara bilgi vermek için “Koronavirüs (COVID-19) Salgınından Korunma Yöntemleri” semineri düzenlendi.
s Vadistanbul Kale Kilit Genel Merkez’de
ve Çerkezköy Fabrikası'nda tüm hijyen uyguları üst seviyeye çıkarıldı.
s Vadistanbul Kale Kilit Genel
Merkez’de ve Çerkezköy Fabrikası'nda bulunan duyuru panolarına
aydınlatma metinleri asıldı. Ortak
alanlara ve lavabolara dezenfektanlar yerleştirildi.
s Vadistanbul Kale Kilit Genel
Merkez’deki ve fabrikadaki yemekhanelerde de hijyen uygulamaları
üst seviyeye çıkarıldı.
s Vadistanbul Kale Kilit Genel
Merkez’deki ve Çerkezköy Fabrikası'ndaki girişlerde termal kameralar
ile ateş ölçümleri ve maske kontrolleri yapıldı.

Vadistanbul Kale Kilit Genel Merkez’de
planlama yapılarak, çalışanların evden çalışabilmesi için tüm altyapı sağlandı.
s Çerkezköy Fabrikası'nda çalışanların
sağlığının korunması, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından duruma uygun önleyici tedbirlerin alınması amacıyla üretim ve çalışmalara geçici süre ile ara verildi.
s Kale Alarm İzleme Merkezi’ndeki çalışanlara vitamin ve ekstra gıda takviyeleri
yapıldı.

İş süreklİlİğİ İçİn gereken adımlar atıldı
Diğer taraftan bu zorlu dönemde, iş de-

vamlılığını sağlamak üzere bir dizi ek tedbir hayata geçirilerek müşterilerin mağdur
olmaması için adımlar atıldı. Söz konusu
adımlar çerçevesinde;
s Tüm bayilere ve teknik servis kanalına
“Koronavirüs (COVID-19) Salgınından
Korunma Yöntemleri” konulu bilgilendirme yapıldı.
s Tüm saha satış ekibine maske, eldiven
ve dezenfektan sağlandı.
s Kale Alarm müşterisi olmak isteyenlere
görüntülü uzaktan keşif hizmeti verilmeye
başlandı.
s Yemekhane ve serbest alan kullanımlarında gerekli düzenlemeler yapıldı.
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KALE KİLİT ANFAŞ OTEL
EKİPMANLARI FUARI’NDA

DENEYİMLİ YÖNETİCİ MUSTAFA SÜTLAŞ,

KALE ÇELİK EŞYA’NIN GENEL MÜDÜRÜ OLDU

YENİ ÜRÜNLERİNİ
SERGİLEDİ

KARİYERİ BOYUNCA BİRÇOK ÖNEMLİ ŞİRKETİN YÖNETİM KADEMELERİNDE GÖREV ALAN MUSTAFA SÜTLAŞ,
AĞUSTOS 2020 TARİHİ İTİBARIYLA KALE ÇELİK EŞYA’NIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ATANDI.

Ü

retim ve satış hacmiyle ülkemizin lider ve öncü üreticisi olmayı sürdüren Kale Çelik Eşya’nın yönetimini üstlenen Mustafa Sütlaş, çeşitli sektörlerde ve 28 yılı aşkın
istikrarlı bir kariyere sahip. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği
Bölümü’nden mezun olan Mustafa Sütlaş, lisans eğitiminin ardından 1992 yılından itibaren
Üretim Kontrol Baş Mühendisi unvanıyla dört yıl boyunca Toyota’da görev yaptı.

Başarı odaklı bİr İş yaşamı
1996 ve 1998 yılları arasında Colgate Palmolive’de Proje ve Üretim Mühendisi olarak çalışan Sütlaş, 2000-2004 yıllarında dünyanın en büyük ofis malzemesi üreticilerinden Office 1
Superstore’un Genel Müdürlüğünü üstlendi. Devam eden süreçte Dass firmasının Yönetici
Ortağı, Evyap International’ın Genel Müdür Yardımcılığı ve Supermaxworld’ün Ülke
Yöneticiliği gibi görevlerde bulunan Mustafa Sütlaş, Nezih Kitap Kırtasiye ve
Coşkunöz Isı Sistemleri’nin Genel Müdürü olarak hizmet verdi. Son olaKale
rak Kırmızı Kedi Yayınevi’nin yöneticiliğini sürdüren Sütlaş, bundan
Endüstrİ
Holdİng
böyle Kale Çelik Eşya’nın Genel Müdürü olarak farklı sektörlerde
Genel
Müdürü
Zeynep
Dİlmen,
edindiği deneyimi şirketin hedeflerini gerçekleştirmek üzere değerMustafa
Sütlaş’ın
atanmasıyla
lendirecek. Mustafa Sütlaş’ın Genel Müdür olarak atandığı Kale
bİrlİkte Kale Endüstrİ Holdİng
Çelik Eşya, geniş ürün yelpazesinde bulunan çelik kapı, çelik kasa,
çatısı altındakİ yüksek
yangın kapısı ve şaft kapağı ile tüketiciye güvenli bir hayat sunmak
sİnerjİnİn daha da pekİşeceğİnİ
için üretim gerçekleştiriyor. Kale Endüstri Holding çatısı altında hizdİle getİrerek, ‘Aİleye hoş
met veren Kale Çelik Eşya, en yeni ve modern teknolojilerin kullanılgeldİnİz’ mesajını
dığı Çerkezköy Fabrikası’nda, ‘güvenliği ve kaliteyi’ kusursuz bir şekilde
paylaştı.
müşterilerine ulaştırmaya devam ediyor.

K

ale Kilit, ANFAŞ UluslararasıKonaklama ve Ağırlama
Ekipmanları İhtisas Fuarı’nda yeni ürünlerini tüketicilerinin beğenisine sundu.
Turizm sektörünün en çok tercih ettiği marka olma özelliğini
taşıyan Kale Kilit fuarda; kapı hidrolikleri, panik barlar, topuzlu
kilitler, çelik kasalar, kartlı kilitler ve donanımları, asansör kontrol

Kale Kİlİt, ANFAŞ Uluslararası Konaklama ve
Ağırlama Ekipmanları İhtİsas Fuarı’nda yenİ
ürünlerİnİ tüketİcİlerİnİn beğenİsİne sundu.
ünitesi, enerji tasarruf üniteleri, geçiş kontrol üniteleri, X10 akıllı kilit sistemi, elektronik kabin kilitleri, cam kapı kilitleri, yangın
kapısı gibi ürünlerini tanıttı. Fuarda ayrıca yeni ürünlerini de sergileyen Kale Kilit; kapı hidroliği, akıllı çelik kapı kilidi, parmak izli
kapı kolu, yüz tanıma ünitesi ve rozetli seri kartlı kilit ürünleriyle
katılımcılardan tam not aldı.

KALE KAPI PENCERE, AVRASYA PENCERE FUARI’NDA

YENİ ÜRÜNLERİNİ TANITTI
KALE KAPI PENCERE, 4-7 MART TARİHLERİ ARASINDA TÜYAP FUAR VE KONGRE
MERKEZİ'NDE GERÇEKLEŞEN BÖLGENİN EN BÜYÜK VE PRESTİJLİ PENCERE FUARI
AVRASYA PENCERE 2020’DE YENİ ÜRÜNLERİNİ SEKTÖRÜN BEĞENİSİNE SUNDU.

Kale Safİr Plus Çİft Açılım Sİstemİ mükemmel ses ve ısı yalıtımı sunuyor
Hem PVC hem de ahşap sistemlerde kullanılabilen yeni Kale Safir Plus Çift
Açılım Sistemi, sade ve özgün tasarımıyla mükemmel ses ve ısı yalıtımı sunuyor.
Standart açılım ve önce devir sonra aç sistemiyle uyumlu olan ürün, mantar başlı
güvenlikli pimler sayesinde tam koruma sağlıyor.
KALE AKSU KATLANIR SÜRME SİSTEM GENİŞ PENCERELER İÇİN MÜKEMMEL ÇÖZÜM
PVC ve ahşap sistemlerle uyumlu yeni Kale Aksu Katlanır Sürme Sistem ise geniş pencere ve teras girişleri için mükemmel bir çözüm olarak öne çıkıyor. Güçlü
ses ve ısı yalıtımı sağlayan ürün, 80 kg’a kadar kanat taşıma kapasitesine sahip.
Kalite ve güven kavramıyla özdeşleşen Kale, fuardaki standında ayrıca PVC alüminyum kapı ve pencereler için ispanyolet, tek açılım, çift açılım, cephe makası,
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aksesuar ve kilit ürünlerinin yanı sıra; X10 Akıllı
Kilit Sistemi, Kabin ve Geçiş Kontrol Sistemleri, PVC ve Doğrama kilitlerini de sergiledi. Kale
Kapı Pencere Sistemleri’nin Kale Aksu Kaldırmalı, Devrilmeli ve Katlanır Sürme Sistemler, Kale
Luna Önce Devir Sonra Aç ve Kale Turkuaz TBT
Kollu ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.
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“ÇELİK KASA TALEBİ ARTIŞ TRENDİNDE”

ELEKTRONİK GÜVENLİK
ALANINDA HİZMET VEREN
KALE ALARM, KORONAVİRÜS
SALGINININ KONTROLÜNE
DESTEK VERMEK AMACIYLA
YENİ TERMAL KAMERALARINI
SATIŞA SUNDU.

KALE ALARM’DAN
KORONAVİRÜS’E KARŞI

K

ale Kilit Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Semih
Teker, Türkiye’de güvenliğin lider markası Kale Kilit
bünyesinde yer alan Kale Çelik Kasa satışları hakkında
bilgi vererek, salgın sebebiyle artan güvenlik ihtiyacı karşısında
değerli varlıklarını evde koruma altına almak isteyenler için çelik
kasaların özelliklerini anlattı. Semih Teker, son yıllarda çelik kasa
taleplerinde artış olduğuna dikkat çekerek, “Döviz kurlarındaki
hareketlenmeyle birlikte 2018 yılının sonundan itibaren çelik kasa
satışlarında gözle görülür bir artış trendi gözlemliyoruz. Bu talep
artışı hem ofis tipi yüksek güvenlikli betonlu çelik para kasalarına,
hem de ev tipi küçük çelik kasaların satışlarına yansıyor. Artış trendi 2020 yılının ilk aylarında da devam etti. Aynı şekilde son dönemde salgınla artan güvenlik ihtiyacından dolayı, salgın sonrası
da bu artışın devam edeceğini düşünüyoruz” dedi.

“DARBELERE KARŞI GÜÇLENDİRİLMİŞ MALZEME KULLANILIYOR”
Hırsızlık, gasp ya da yangın gibi durumlara karşı kıymetli eşyaların
evde güvenli bir şekilde muhafaza edilmesinin önemli olduğuna
dikkat çeken Semih Teker, “Çelik, dayanıklılığı ve uzun süre kullanıma uygun olması sebebiyle kasaların daha da güvenli olmasını sağlıyor. TSE tarafından hırsızlığa karşı direnci test edilerek
onaylanan Kale Çelik Kasa’lar; oksijen kaynağı, elektrikli testere,
matkap gibi malzemelere karşı uzun süre direnç gösteriyor. Ayrıca
gövdesi ve kapağı güçlendirilmiş beton ile kuvvetlendirilerek, ciddi oranda ağırlaştırılıyor. Özel talep olan durumlarda zemine veya
duvara montajlama hizmeti ile ekstra güvenlik sağlanabiliyor. Kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik, ticari kasa modelleri, ankastre kasa
modelleri, zırhlı kasa modelleri, yangına dayanıklı kasa modelleri
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gibi birçok farklı ürün seçeneklerimiz bulunuyor. Farklı renk
seçenekleriyle öne çıkan ev tipi
kasalar ise küçük ve hafif olması
nedeniyle ev, otel ve ofis kullanımlarında tercih ediliyor.

“Kale Çelİk Kasalar açılamamasıyla ünlü”
Kale Çelik Kasaların açılamamasıyla ünlü olduğuna dikkat çeken Semih Teker, “Kasalarımızın art niyetli girişimlere karşı açılamamasıyla ilgili çok sayıda müşteri teşekkürü alıyoruz. Örneğin;
kuyumcuların yoğun olarak yer aldığı bir iş merkezine gece hırsız
giriyor ve aynı firmanın farklı marka kasalarını açıp içindekilerini
alıyor. Ancak Kale Çelik Kasa onca müdahaleye ve darbe almasına
rağmen açılmıyor. Sonrasında iş yeri sahibi güzel bir teşekkür yazısıyla başından geçen olayı bize aktarıyor. Darbelere karşı koyan kasalarımızı da konsept mağazamızda sergiliyoruz. Kullanıcılarımız
Kale Çelik Kasalarla tüm değerli varlıklarını koruma altına alarak,
her türlü hırsızlık olayına karşı riski en aza indirgeyebilir” dedi.

‘TERMAL KAMERA’

K

ullanıcılarına tam kapsam güvenlik sunan Kale Alarm,
piyasaya sunduğu yeni termal kameralar ile Koronavirüs’e karşı önlem almaya destek oluyor. Kale Termal
Kameralar daha çok endüstriyel tesisler, fabrikalar, bankalar, havalimanları, otobüs terminalleri, oteller, alışveriş merkezleri, gıda
satışı yapan büyük marketler, çeşitli kamu kurumları ve kurumsal
firmaların genel müdürlük binaları tarafından tercih ediliyor.

“TERMAL KAMERA TALEPLERİNDE YÜZDE 400’LÜK ARTIŞ VAR”
Artan termal kamera talebi ve termal kameraların kullanım alanları
ile ilgili bilgi veren Kale Güvenlik Sistemleri Direktörü Melih İke
konu ile ilgili şöyle konuştu: “Termal kameralar genellikle tehditleri, şüpheli olayları ya da gerçek zamanlı davranışları algılamak ve
tanımlamak için kullanılıyordu. Ancak önceki yıllarda yaşanan ve
dünya çapında etkisi olan domuz gribi ve
sars gibi salgın hastalıklarından sonra havalimanları ve sınır kapıları
gibi önemli geçiş noktalarında da tercih edilir oldu.
Fakat bu salgın hastalıkların hiçbiri Koronavirüs
kadar etkili olmadı. Bu
nedenle şu anda termal
kamera taleplerinde yüzde 400’lük bir artış var.

ARTAN GÜVENLİK
İHTİYACINA KARŞI
TAM KAPSAM GÜVENLİK
Türkiye’de güvenliğin ‘Kale’si olan
marka, kullanıcılarına yalnızca termal
kamera sitemlerini değil; tam kapsam
güvenlik için ihtiyaç duyulan tüm entegre
güvenlik sistemlerini bir arada sunuyor.
Böylece hırsızlık, yangın, sağlık
problemleri, gaz kaçağı, panik ve
tehdit gibi acil durumlara karşı
7/24 güvenlik sağlıyor.

Koronavirüs bize gösterdi
ki; dünyada artık bu tarz
salgın riskleri gündemde olmaya devam edecek ve termal
kameralar da hayatımızın her alanında yer alacak. Dolayısıyla bugün olan talep
sadece bugünü değil aynı zamanda geleceği de düşünerek yapılan
bir yatırım” dedi.

MEKÂNIN İHTİYACINA GÖRE TERMAL KAMERA ÇEŞİDİ BELİRLENİYOR
Isıyı esas alan bir görüntüleme sistemi sunan ‘Kale Termal Kameralar’, çıplak gözle görülmeyen ışık dalga boylarını algılayarak;
Koronavirüs salgınına karşı yürütülen mücadelede ciddi sonuçlar
doğurabilecek problemleri kolayca görebilmeyi sağlıyor. Daha
çok endüstriyel tesisler, fabrikalar, bankalar, havalimanları, otobüs
terminalleri, oteller, alışveriş merkezleri, gıda satışı yapan büyük
marketler, çeşitli kamu kurumları ve kurumsal firmaların genel müdürlük binalarından yoğun talep gören Kale Termal
Kameralar; insanların vücut sıcaklıklarını ölçerek, Koronavirüs salgınının kontrolüne ve önlenmesine yardımcı
oluyor. Uzman Kale Alarm ekipleri tarafından yapılan
keşif sonrası mekânın ihtiyacına göre kullanılacak termal kamera çeşidi belirleniyor. Termal kamera çeşitlerini incelemek için https://www.kalealarm.com.tr/termal-kamera-cozumleri adresini ziyaret etmeniz yeterli.
SAYI 36 - EYLÜL 2020 //
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VADİSTANBUL
KONSEPT MAĞAZASI

KALE KİLİT TÜRKİYE GENELİNDEKİ
BAYİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
TÜRKİYE GENELİNDE GENİŞ BAYİ AĞINA SAHİP KALE KİLİT, HER YIL GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ‘KALE KİLİT TÜRKİYE BAYİİ BULUŞMASI’NI
BU SENE SAPANCA’DA DÜZENLEDİ. ‘BİRLİKTE KALEYİZ’ SLOGANIYLA HAYATA GEÇEN BULUŞMADA, KALE KİLİT’İN 2019’DA
PERFORMANSI DEĞERLENDİRİLEREK, 2020 HEDEFLERİ PAYLAŞILDI.

T

ürkiye’de güvenliğin lider markası Kale Ki- seslendi: “Türkiye’nin kendi alanında en güçlü bayi ağına sahip markası olalit, bayileriyle iletişimini güçlendirmek ve rak; sizler vasıtasıyla tüketicilerimizin ihtiyaçlarını dinliyor, analiz ediyor ve
fikir alışverişinde bulunmak amacıyla her yıl bu ihtiyaçlara uygun ürünler geliştiriyoruz. Bu yolda, tüm paydaşlarımız adıdüzenlediği bayi buluşmalarını Ocak ayında Sapanca na sürdürülebilir ve kârlı büyümeyi sağlamak ve hep birlikte güçlü bir değer
Elite World Otel'de gerçekleştirdi. Bu yıl ‘Birlikte Kale- yaratmak için kendimizi sürekli yeniliyoruz. Faizler ve kur istikrarı gibi ekoyiz’ sloganıyla hayata geçen buluşmaya; Kale Endüstri nomik göstergelerin iyileşme gösterdiği bu dönemde, 2019 yılının ikinci yaHolding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kenan rısı itibarıyla toparlanma başladı. 2020 yılının hem Türkiye ekonomisi hem
Kızıltan ile Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Se- de Kale Ailesi için çok daha iyi olacağına inanıyorum. Bu vesile ile hepinizin
mih Teker ve Türkiye’nin her yerinden gelen Kale yeni yılını tekrar kutluyor, hayırlı ve bol kazançlı yıllar diliyorum.” dedi.
Kilit bayileri katıldı. İki gün süren
Kale Kilit Türkiye Bayi BuluşmaTürkİye Satış ve Pazarlama Dİrektörü Semİh Teker
Doç. Dr. Oytun Erbaş
sı’nda, şirketin 2019 performansı
değerlendirilerek, 2020 hedefleri
paylaşıldı. Toplantıda ayrıca Doç.
Dr. Oytun Erbaş da sahne alarak,
Kale Kilit bayilerine ‘Uyumu Yakalamak’ konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Semİh Teker:
“Bayİlerİmİzİn başarımıza
katkısı çok büyük”
Kale Kilit Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Semih Teker ise
konuşmasında bayilere şu sözlerle
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T

EĞİTİMLERE
EV SAHİPLİĞİ
YAPIYOR

ürkiye'de evlerin tam kapsam güvenlik sağlayıcısı
Kale Alarm, Kale Anahtarcılar Kulübü için güvenlik
sistemleri konusunda kapsamlı bir eğitim gerçekleştirdi. Vadistanbul Konsept Mağazası’nda düzenlenen eğitime
Kale Anahtarcılar Kulübü üyeleri yoğun ilgi gösterirken, eğitimde Kale Güvenlik Sistemleri ürünleriyle ilgili olarak çeşitli
sunumlar yapıldı. Kale Güvenlik Sistemleri Teknik Eğitim
Uzmanı Mustafa Aydınlık’ın ürün sunumunun ardından Kale
Güvenlik Sistemleri Direktörü Melih İke de kulüp üyeleriyle
bir araya gelerek eğitim sonunda Vadistanbul Konsept Mağazası’nı gezdi. Kale Alarm ürünleriyle ilgili detaylı bilgilerin
verildiği eğitim, teknoloji ve güvenliği buluşturan ürün ailesi
hakkında Kale Anahtarcılar Kulübü üyelerinin geniş bilgi sahibi olmasını sağladı.

Kale Çelİk Kapı ve Çelİk Kasa bayİlerİ Vadİstanbul' daydı
Kale Çelik Kapı ve Çelik Kasa bayileri için gerçekleştirilen etkinlikle
bayiler, Vadistanbul Konsept Mağazası’nda detaylı ürün eğitimlerini
tamamladı. Ürün eğitimi sonunda ise bayiler, Vadistanbul Konsept
Mağazası’nı gezerek ürünler hakkında uygulamalı bilgiler edindi.

KALE KİLİT GAZİ ÜNİVERSİTESİ’NDE

G

azi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat
Mühendisliği Bölümü Öğrencileri ile bir araya
gelen Kale Kilit temsilcileri, Kale Kilit’in üretim
yetenekleri ve ürün gamı hakkında bilgilendirme yaparken,
şirketin çalışma ortamı konusunda da paylaşımda bulundu.
Etkinliğin ardından Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğrencilerine atölye ve teknik çalışmalarda kullanılmak üzere Kale Kilit logolu önlük
hediye edildi.
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Soldan Sağa: Kale Kİlİt Yönetİm Kurulu Üyesİ Serkan Erİş, LLC Bloomy Şİrket Ortağı ve Yönetİm Kurulu
Başkanı Petr Nyagov, Kale ENDÜSTRİ HOLDİNG Yönetİm Kurulu Başkanı Sedat Özgür, Kale Kİlİt
İhracat Satış ve Pazarlama Dİrektörü Suat Onur Yıldız, İhracat Bölge Satış Müdürü Yusuf Genç.

KİEV’DE KALE KİLİT RÜZGÂRI ESTİ
TÜRKİYE’DE GÜVENLİĞİN LİDER MARKASI KALE KİLİT, RUSYA VE ÇEVRE ÜLKELERDE HIZLI BÜYÜME HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA
FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR. KİEV’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN ‘KAPI ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ KONFERANSI’NIN ANA SPONSORU OLAN
KALE KİLİT, KONFERANS ÖNCESİNDE ’KALE GÜNLERİ’ ADIYLA GENİŞ KATILIMLI BİR TANITIM ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ.
KALE’NİN TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİNE YOĞUN İLGİ
Kiev Favor Park Otel’de gerçekleştirilen etkinliğe, Kale Endüstri Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Sedat Özgür, Yönetim Kurulu Üyesi
Serkan Eriş ve Kale Kilit İhracat Satış ve Pazarlama Direktörü Suat Onur Yıldız ile bölgede
faaliyet gösteren kapı üreticileri ve alt bayiler
katıldı. Kale Kilit Kiev bayisi ev sahipliğinde
düzenlenen buluşmada katılımcılar, Kale Kilit’in ürettiği yeni ve teknolojik ürünler hakkında bilgi sahibi olmanın yanı sıra; müzik ve dans
gösterileriyle keyifli bir gün geçirdi. Etkinlik sonunda şanslı katılımcılara çekilişle son model
araba ve televizyon hediye edildi.

YENİ TAMAMLANAN MODÜLLERLE SÜREÇLERİ PRATİK HALE GETİRİYOR

D

ijital dönüşüm yolculuğunun en önemli adımlarından olan “E-Bordro Görüntüleme” ve “Organizasyon
Şeması Görüntüleme” süreci tamamlandı. “E-Bordro
Görüntüleme” hizmeti sayesinde çalışanlar, herhangi bir operasyon yükü olmadan İnsan Kaynakları Portalı üzerinden kendi
ücret bordrolarına erişebiliyor. “Organizasyon Şeması Görüntüleme” modülüyle de istenilen departman filtrelenebiliyor ve çalışan organizasyon bilgilerine ulaşım mümkün hale geliyor.

İŞ GÜCÜ TEMİNİ VE BAŞVURU YÖNETİMİ
Tamamlanan aşamalardan bir diğeri olan “İş gücü Temini ve Başvuru Yönetimi” tamamlanarak kullanıma açıldı. Bu modül yoluyla İnsan Kaynakları Portalı üzerinden şirket içi ilan başvuru işlemleri, iş gücü talep işlemleri (yönetici yetkisi) ve işe alım işlemleri
(yönetici yetkisi) gerçekleştirilebiliyor.

KALE ENDÜSTRİ HOLDİNG Yönetİm Kurulu Başkanı SeDaT ÖZgÜR
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DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOLCULUĞU,

yöneticiler için), katalog dışı eğitim talepleri, bireysel veya ekiplere ait eğitim katılım rapor işlemleri yapılabiliyor. Bireysel kartvizit talep işlemlerinin yapıldığı “Kartvizit Talepleri” aşaması da
tamamlanan modüller arasında yer alıyor. Modülün kullanma
kılavuzu, İnsan Kaynakları Departmanından temin edilebiliyor.

Eğİtİmlere ulaşmak çok daha kolay
Dijital Dönüşüm Yolculuğu çerçevesinde kullanıma açılan modüllerden biri de “Eğitim Modülü”. “Eğitim Modülü” ile eğitim
kataloğu üzerinden bireysel eğitim talepleri, eğitim seans talepleri (açık olan sınıflara katılım), toplu eğitim talepleri (ekibi olan
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EKSTRA GÜVENLİK PARMAĞINIZIN UCUNDA

K

ale Kilit’in parmak izi veya elektronik kart ile aktive olan kapı kolu,
ekstra koruma sağlıyor. Size özel ve güvenli alanlar yaratan Kale
Kale Parmak İzli Kapı Kolu, odalarınıza izinsiz girişleri engelliyor.
Tüm silindirli kilitlere uygulanabilen Kale Parmak İzli Kapı Kolu, hatalı kilit
açma girişimi durumunda alarm çalmaya başlıyor. İki farklı renk seçeneği
bulunan, metal ve ahsap kapılarda kullanılabilen Kale Parmak İzli Kapı Kolu’nun diğer özellikleri ise şöyle:
s 10 adet MASTER CARD ve 90 adet kullanıcı kart tanıma özelliği
s 5 kez hatalı kilit açma girişimi durumunda, 10 saniye boyunca alarm çalar.
s 3x1,5 V AAA boy alkalin pil ile ortalama 5000'e kadar açma-kapama
s Kilit üzerinde, farklı renklerle farklı işlevleri ifade eden altı renkli bir LED
ışık vardır:
Etkinleştirme (Mavi),
Alarm (Kırmızı),
Onay (Yeşil),
Erişim Yönetimi Modu (Pembe)
Parmak İzİ veya Kartlı
10 Master, 90 Kullanıcılı
Kullanım Seçeneğİ
Parmak İzİ Tanımlama
Fabrika Ayarlarına Dönüş (Sarı),
Uyarı Sesini Açma/Kapama (Açık Mavi).

MONTAJ VE SERVİS EĞİTİMLERİ

Seslİ ve
Görsel İkaz

TEKNİK YETERLİLİĞİ EN ÜST SEVİYEYE TAŞIYOR

D

üzenlenen eğitimler, servis ve bayi kanalında gerçekleştirilen
farklı uygulamaların mükemmel hale getirilmesini sağlıyor. Bu
amaçla düzenlenen eğitimlere bir yenisi daha eklendi. Kale Çelik Kapı, Yangın Kapısı ve Para Kasaları Servisleri ile Bayiler için dört günlük montaj ve servis eğitimi verildi. Toplam 12 kişinin katıldığı eğitimlerle
teknik detayların yanı sıra müşteri iletişimi ve saha uygulamaları konusundaki hassasiyetler, teknik detaylar aktarıldı. Dört günün ardından servis
ve bayilerden oluşan katılımcılara eğitim sertifikalarının takdim edildiği
akşam yemeği düzenlendi. Eğitim şu başlıklardan oluştu:
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
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Kurumsal Dil ve İletişim
Çağrı Merkezi Süreçleri
Teorik Montaj
Butik ve Proje Kapı Montajı
Yangın Kapı Montajı
Butik Kapı Servis Eğitimi
Proje Kapı Servis Eğitimi
Yangın Kapısı Servis Eğitimi
Para Kasası Servis Eğitimi
Proje ve Yangın Kapısı Montaj Saha Çalışması
Montaj Servis Uygulama

TEK TUŞLA ZAMAN
KAZANDIRAN AKILLI ÇELİK KAPI KİLİDİ:

252 EM
252

EM, anahtar kullanımının yanı sıra; uzaktan kumanda, yüz tanıma, parmak izi okuyucu veya mobil uygulama kullanarak yaşam alanına girişi sağlayan elektromekanik çelik kapı kilididir.
Kapınız kilitli olsa dahi yaşam alanından kapı koluna basarak kolayca ve hızlıca çıkış
yapabilmenizi sağlayan 252 EM, kapı kapandığında otomatik olarak kendini kilitliyor.
252 EM kilidinin diğer özellikleri şöyle sıralanıyor:
s Anahtar paylaşımı
s Kapının açılıp kapanma saatini kontrol edebilme
s Dilediğiniz kişiye serbest geçiş izni
s Elektronik geçiş kontrol sistemleri ile uyumlu
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KALE ENDÜSTRİ HOLDİNG’DE İNSAN KAYNAKLARI

PINAR ARASAN’A EMANET

K

ale Endüstri Holding üst yönetiminde önemli bir atama gerçekleşti. Kale Endüstri Holding İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne
Pınar Arasan atandı. 2008 yılından itibaren farklı sektörlerde
faaliyet gösteren şirketlerin insan kaynakları departmanlarında görev alan
Arasan, 2020 yılı mayıs ayı itibarıyla Kale Endüstri Holding’deki yeni görevine başladı. Lisans eğitimini 2005 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji
Bölümü’nde, MBA programını da 2008 yılında Sabancı Üniversitesi’nde tamamladı. İş yaşamına 2008 yılında başlayan Pınar Arasan Anadolu
Grubu Holding ve Anadolu Efes İnsan Kaynakları tecrübelerinin ardından Anadolu Motor ve Anadolu Landini İnsan Kaynakları Müdürü olarak fonksiyonun yönetiminden sorumlu oldu, son olarak Adel Kalemcilik
(Faber-Castell)’de İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yaptı. Pınar Arasan’a, "Kale Endüstri Holding Ailesine hoş geldiniz” diyor, yeni görevinde
başarılar diliyoruz.

KALE KİLİT’TEN
KADINLAR GÜNÜ’NDE

ÇİFT AÇILIM, TAM GÜVENLİK
‘Tam Kapsam Güvenlik’ anlayışıyla faaliyet gösteren Kale Kilit
çatısı altındaki Kale Kapı Pencere, yeni ürünü Kale Safir Plus Çift
Açılım Sistemi’ni tanıttı.
Hem PVC hem de ahşap sistemlerde kullanılabilen yeni Kale Safir Plus Çift Açılım Sistemi, sade ve özgün tasarımıyla mükemmel
ses ve ısı yalıtımı sunuyor. Standart açılım ve önce devir sonra aç
sistemiyle uyumlu olan ürün, mantar başlı güvenlikli pimler sayesinde tam koruma sağlıyor.
Kale Safir Plus’ın ön plana çıkan özellikleri şöyle sıralanıyor:

s Kasa kanat makas, hem “Standart açılım” hem de

“Önce Devir Sonra Aç” sistemiyle uyumludur.
s Mantar başlı güvenlikli pimler sayesinde tam koruma sağlar.
s Montajı kolay ve hızlı yapılır, otomasyona uyumludur.
s Montaj için tüm parçalar orta konumda sabitlenmiştir.
s 240 saat paslanmaya dayanıklı alkali-çinko yüzey
kaplaması mevcuttur.
s Katlanır Kapı Sistemine uyarlanabilir.
s Eksantrik kilit dilleri sayesinde conta baskısı
+/- 8mm ayarlanabilir.
s Çift taraflı vidalama sayesinde sistem zorlamalarında
daha sıkı direnç sağlar.
s Kanat menteşenin kasa kanat makas bağlantısı el ile
yapılır, ek alet gerektirmez.
s Kasa menteşeler çok daha güçlüdür.
s Arka kilitleme ve kasa kanat makas birleşim kolaylığı
sayesinde zaman kazancı sağlar.

TEGV’E BAĞIŞ
K

adınların iş gücüne katılımını destekleyen Kale
Kilit, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın
çalışanlarını unutmadı. Daha çok çocuğumuzun
güzel bir gelecek düşlemesi için TEGV’e bağış yapan Kale
Kilit, bu desteğin bir simgesi olarak kadın çalışanlarına hediyeler dağıttı. ‘Dünyayı aydınlatan kadınlarımızın günü kutlu
olsun’ mesajıyla dağıtılan hediyeler, TEGV tarafından kadınlar gününe özel olarak tasarlandı. Sektörde kadın istihdamı
oldukça düşük seviyelerde olmasına karşın, üretimde kadın
gücüne inanan Kale Kilit; yüzde 22 oranındaki kadın çalışanı
ile sektörüne örnek oluyor.
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KALE ANAHTARCILAR KULÜBÜ

KALE ANAHTARCILAR KULÜBÜ
ANAHTARCIYA
DEĞER KATTI
KALE ANAHTARCILAR KULÜBÜ’YLE ANAHTARCILAR İLE KALE KİLİT
ARASINDAKİ BAĞIN ÇOK KUVVETLENDİĞİNİ VE ANAHTARCILARIN
MARKAYI SAHİPLENDİĞİNİ SÖYLEYEN KAYSERİ ANAHTARCILAR
KULÜBÜ ÜYESİ MEHMET DEVECİ, KULÜPLE BİRLİKTE HEM BİZİM
MOTİVASYONUMUZ VE SATIŞLARIMIZ ARTTI HEM DE MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİNİ ÜST DÜZEYDE SAĞLAMIŞ OLDUK” DEDİ.

Anahtarcılar Kulübü’yle birlikte müşteri
memnuniyeti hususunda neler değişti?
Kulüp üyeliğiyle anahtarcı ve Kale Kilit
arasındaki bağ kuvvetlendi. Anahtarcı
Kale Kilit’i sahiplendi ve kendi ürettiği
kilidi satıyormuş gibi davrandı. Müşterilerin sıkıntısı daha kolay çözüldü ve bu da
müşteri memnuniyetini artırdı.

K

endinizden bahseder misiniz?
1967 yılında Kayseri’de doğdum. Evliyim; 23 ve 28 yaşında iki oğlum var. İlkokulu bitirince ailem zanaat öğrenmem için çırak olarak bir anahtarcıya gönderdi. Ama içimde
okuma sevgisi olduğu için orta okulu sınavlara girerek dışarıdan
bitirdim. Liseyi de dışarıdan okuyarak üniversite sınavlarına girdim ve kazandım. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi
Kamu Yönetimi Bölümü’nde eğitimime devam ediyorum. 2002
yılında anahtarcılık kapsama alınınca ustalık ve usta eğitici belgesi
aldım. Çıraklık yıllarında Halk Eğitim Merkezi’nde temel tekâmül
adı altında elektronik kursları vardı. O kurslara katıldım. O zaman
FM radyo ve ledlerle yürüyen ışıklar yapardık; eğitici ve eğlenceliydi. 5 yıl tekvando yaptım, siyah kuşak aldım ama bıraktım. Ayrıca gezmeyi de çok seviyorum.
Anahtarcılık mesleğini nasıl öğrendiniz?
1979 yılında bir anahtarcının yanında çırak olarak başladım. Çıraklığımızda anahtarcılık şimdikinden daha zordu. O zaman
anahtarı kollu anahtar makinasında veya mengenede eğe ile yapardık. Barelin şifresini iple dizerdik. Kilitler şimdikinden pahalı
olduğu için şimdiki gibi barel kırma, maymuncuk yoktu. Kilitleri
yorgan iğnesiyle açardık. Ama Kale Kilit anahtarlarını açarken çok
zorlanırdık. Kalitesi o zaman da çok iyiydi. 1984 yılında anahtarcı
olarak Esnaf Sanatkârlar Odası’na kaydoldum. O zamandan beri
bu mesleği severek yapıyorum. Yenilikleri takip ediyor, teknolo-

Anahtarcılar Kulübü’nün size ve sektöre olan katkılarını anlatır mısınız?
Anahtarcılar olarak kilit fabrikaları nezdinde pek kıymetimiz yoktu ve sesimizi
duyuramıyorduk. Ama Kale Anahtarcılar
Kulübü’yle anahtarcının değeri anlaşıldı,
fark edildi. Toplanan puanlarla verilen
hediyeler de bizim satış potansiyelimizi
ortaya çıkardı. İnsanlar ev değiştirdiğinde
yeni ev olsa bile mutlaka kapının kilidini
değişiyor. O nedenle satılan kilitten çok
daha fazla barel satıyor anahtarcılar. Kale
Kilit bu potansiyeli görerek anahtarcıya
sahip çıktı. Kulüp yöneticilerinin içten
tavrıyla anahtarcılar için Kale Kilit aile
gibi oldu. Bu kulüp ile hem motivasyonumuz hem de satışlarım diğer markalara
göre çok arttı.

Önder Anahtar Ekİbİ

Müşterilerinizle iletişim kurarken
en çok dikkat ettiğiniz noktalar nelerdir?
Müşteri gelince güler yüzle karşılar, ne
istediğini can kulağıyla dinleriz. Kale Kilit
ürün yelpazesi geniş olduğu için müşterinin alım gücüne göre ona en uygun kilitleri sunarız. Can ve mal emniyeti önemli
olduğu için uygun ürünü satırız.

Kale Anahtarcılar Kulübü’yle
anahtarcının değerİ anlaşıldı,
fark edİldİ. Müşterİlerİn
sıkıntısı daha kolay çözüldü.
Bu da müşterİ memnunİyetİnİ
OLDUKÇA artırdı.

Fİrma Sahİbİ MEHMET DEVECİ

jiye ayak uyduruyoruz. İşimizi hakkıyla yapıyoruz. Kayseri, çelik kapının merkezi olduğu için üreticilerle her zaman iletişim
halindeyiz. İş yerimizde beş kişiyiz. 2016 yılında emekli oldum
ama çalışmaya devam ediyorum.
Yolunuz Kale Kilit ile nasıl kesişti? Kale Kilit’in işinize
yansımalarını paylaşır mısınız?
2004 yılında Kayseri’deki Kale Kilit bayimiz aracılığıyla rahmetli Murat Toygar ile görüştük. Kale Kilit kapasitemizi görünce
AGYS servisliğini verdi. Kale Kilit fabrikasına gittim ve orada
eğitim aldım. Daha sonra defalarca Güngören’deki fabrikada
yeni çıkan ürünlerin eğitimine katıldım. O zamandan beri Kale
Kilit ile dostluğumuz ve güvene dayalı bir iş birliğimiz var. Kendimi Kale Kilit ailesinden biri olarak görüyorum. Kale Kilit satışımız diğer markalara göre yüzde 90 civarında. İnternet satışlarımız da arttı.

KALE KİLİT VE KALE
ANAHTARCILAR KULÜBÜ’NÜN
GELİŞİMİNİ NASIL
DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?
Yeni fabrikayı gezdim. Fabrikanın
büyüklüğünü, çalışma düzenini ve
teknolojik yatırımını görünce çok memnun
oldum ve gururlandım. Anahtarcılar
Kulübü de gün geçtikçe büyüyor. Kulüple
birlikte biz anahtarcılar toplantılarda
tanışıyor; sorunlarımızı ve çözümlerimizi
paylaşabiliyoruz. İnanılmaz bir sosyal
ağ sağlıyor. Anahtarcılar Kulübü’nün
kurulmasından gelişmesine kadar emeği
geçen herkese çok teşekkür ederim.
Eğitimlerin devamını ve bu birlikteliğin
daha uzun yıllar sürmesini dilerim.
Soldan Sağa: Alİ Türkay, Raşİt Ercİyes, Fİrma Sahİbİ Mehmet Devecİ, Kenan Demİr.
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TEKNOLOJİ
artıyordu. Çünkü insan, duyduklarının
yanına gördükleri de eklenince daha büyük haz duyuyor ama aynı zamanda bir
metaya da dönüşüyordu. Tüketim davranışları televizyonla birlikte çok daha kontrol edilebilir hale gelirken, kültürler arası
transformasyon, son derece büyük hız kazandı. Dünyadaki düşünsel sınırlar daha
muğlak hale geldi; İstanbul’daki genç
ile Tokyo’daki genç aynı müzikle coşup,
duygulanabiliyordu. Televizyon, kültürel
anlamda 65 milyon önce dünyaya çarpan
meteorun etkisiyle aynı etkiye yol açtı, insanlık fiziksel olarak olmasa da algısal olarak yepyeni bir evrim yaşadı. Beyaz cam,
uygarlığın tepesindeki hükümdarlığını
uzun yıllar boyunca sürdürdü, halen de
sürdürüyor. Ama biraz da trajik bir şekilde
zaman, teknoloji ve değişen beklentiler
onun da tahtını sallamaya başladı.

BEYAZ CAMIN YAZGISI
DUMANDAN TELEVİZYONA ÇOK
MESAFE KAT ETTİK. AMA ARTIK
HER ŞEY ONLİNE, HER ŞEY
DAHA KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR.
BU NEDENLE BEYAZ CAMIN
SALTANATI, ONLINE BİR
DEVRİMLE KARŞI KARŞIYA…
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19

’uncu yüzyılın sonlarında doğan radyo, uygarlığı yepyeni bir seviyeye taşıdı.
Aile bağlarından uluslararası ilişkilere kadar toplum her ölçekte etkilendi, başkalaştı. Bu sihirli kutu sayesinde dünya asla eskisi gibi olmayacaktı; bilginin
dolaşımı günlerle veya aylarla ilişkilendirilirken bir anda saatlere, dakikalara indi. Yerkürenin bir ucu diğer ucuna bağlandı. Kısacası radyo, insanlığın ve hatta evrenin dili oldu; ilk
radyo yayınları bugün hâlâ evrenin karanlık noktalarına doğru yolculuklarını sürdürüyor.

TELEVİZYON VE DÖNÜŞEN UYGARLIK
20’nci yüzyılın ortasından itibaren ise radyo, yerini yavaş yavaş başka bir sihirli kutuya bırakmaya başladı. Bu kez sese görüntü de eşlik ediyor, anlam ve ifade zenginliği kat be kat

Ben ne İstİyorsam o!
Radyonun ve televizyonun-tabii sinemanın- dünya toplumu üzerindeki etkisini
öyle birkaç cümleye sıkıştırmak mümkün değil elbette. Ama işin genel özeti
bu şekilde. Başlığın “Beyazcamın yazgısı”
olması tesadüf değil. Çünkü o yazgı inanılmaz bir hızla değişiyor; yerini aslında
tam olarak kendisinin yarattığı bireysellik
akımının teknolojiyle aşkından doğan
online tv platformlarına bırakıyor. Çok
detaya girmeye gerek yok zira büyük
ihtimalle birçoğumuz bilgisayar, akıllı
telefon ya da akıllı televizyonlarımız üzerinden bir ya da birkaç üyeliğe sahibiz.
Daha az fikir sahibi olanlar için özet geçersek; online platformlar, internet bağlantısıyla her an ulaşabileceğiniz ve kişisel tercihinize göre istediğiniz yapımları
izleyebileceğiniz içerik sağlayıcıları ifade
ediyor. Aslında burada temel farklılık ve
değişimi sağlayan unsur şu; bu içerik sağlayıcılar öylesine güçlü hale geldiler ki,
artık kendi sinema filmlerini, dizilerini
çekiyor, televizyona göre çok daha geniş

DİZİ, FİLM, BELGESEL
VE ANİMASYONA

41.5 MİLYAR DOLAR
Dünyada hızla büyüyen online dizi ve
film izleme platformları bu yıl içerik
için dev bütçe ayırdı. Son yıllarda hızlı
büyüme yakalayan platformlar, yüksek
tutarlarda bütçelerle adeta öne çıkma
savaşı verecek. Dizi, film, belgesel ve
animasyon için ayrılan bütçe bu yıl
41.5 milyar dolar oldu. Bütçenin yüzde
44'ünü ise tek başına Netflix üstleniyor.
Netflix 18.5 milyar dolar içerik bütçesi
oluştururken, Amazon Prime için bu
rakam 8 milyar dolar. Apple TV+ ise 6
milyar dolarlık bütçe ile 3'üncü sırada
yer alıyor. Hulu bu yıl içerik bütçesini 4.5
milyar dolara çıkarmış durumda. Disney+
farklı yapımlarla izleyici karşısına çıkmak
için 2.5 milyar dolar harcayacak. Türkiye
pazarına 2016 yılında giriş yapan Netflix'in
ardından Amazon da Amazon Prime
platformu ile Türkiye pazarına adım attı.
Netflix'in dünyada paralı abone sayısının
165 milyonu geçtiği belirtilirken en yakın
takipçisi Amazon Prime'ın bu alanda 150
milyondan fazla paralı abonesi olduğu
belirtiliyor. Bu rakam diğer platformlarda
ise 50 milyonun altında kalıyor.

bir evren barındırıyorlar. Üstelik online
platformlar henüz emekleme aşamasında diyebiliriz çünkü daha kat edebilecekleri mesafenin sınırını bilmiyoruz. Hep
birlikte yaşayarak göreceğiz. Bu süreçte
televizyon da tıpkı radyo gibi varlığını
sürdürecektir. Ama egemen güç olarak
kalabilecek mi? Şimdiden yanıtlayalım;
hayır! Egemen güç artık online takılıyor
ve gün geçtikçe dönüşüyor...
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SANAT

SANAT İÇİN DÖNÜŞEN
ANAHTARLAR

den fazlasını içerir; önemli olan ona hangi noktadan bakacağını bilmektir. Biz bugün
anahtarın ardındaki estetiği keşfedenlerin, anahtarı neredeyse bir sanat imgesi olarak
yorumlayanların izinden gideceğiz. Çünkü estetik maddeyle, madde estetikle uyum
sağladığında ortaya çıkan işler, görsel güzelliğin çok ötesinde bir anlamla zenginleşiyor. Üstelik artık kullanılmayan maddelerin geri dönüşümü, çevreyle barışık adımları
yüceltiyor. Türkiye’de ve dünyada hem sanatsal ifadedeki etkinliği hem de dönüşüm
yoluyla çevresel kaygılara dikkat çekmedeki rolü nedeniyle anahtardan obje ve heykel
üreten insanların sayısı artıyor. Buna ilgi gösteren kişi sayısı çoğaldıkça hayal dünyasının kapsamı ve aynı doğrultuda ortaya çıkan eserlerin zenginliği genişliyor; anahtar,
uygulayıcının bu yaşamda kendini ifade ederken kullandığı “kilit” objelerden biri haline geliyor. İşte anahtarlarla oluşturulan bu sihirli dünyanın nadide örnekleri:

ÇOĞU SANATÇI VE UYGULAYICI,
ANAHTARIN SOMUT VE KAVRAMSAL
OLARAK SAHİP OLDUĞU İFADE DERİNLİĞİ
SAYESİNDE BİRÇOK ESERDE VE OBJEDE
ALGIYI GÜÇLENDİREN BİR ETKİ
YARATTIĞINI DİLE GETİRİYOR.
ÖRNEĞİN SANATÇI MAKSUT KESİCİ’NİN
“PASLI ANAHTARLAR” ADLI METAL
HEYKEL ÇALIŞMASI, UYANDIRDIĞI
HİSLER BAKIMINDAN BU YAKLAŞIMA
SON DERECE GÜZEL BİR ÖRNEK…

ANAHTAR YALNIZCA GÜVENLİK SAĞLAMAZ; ONA KULAK VERENE NİCE HİKÂYELER ANLATIR. VE YERİ GELİR,
MADDE OLMAKTAN ÇOK ÖTE HAYALİN SINIRLARINDA BİR SANAT İMGESİNE DÖNÜŞÜR.
ÜSTELİK ALELADE DEĞİL; DERİNLİKLİ, ÖZGÜN VE ETKİLEYİCİ…

A

nahtar ilk kullanılmaya başlandığında belki de modern toplumlardaki haliyle sanat algısı daha yeni
yeni şekilleniyordu. İnsanlık tarihine eşlik
ettiği on binlerce yıl boyunca anahtar da
evrim geçirdi. Basit tahta bir çubuktan metale, metalden günümüzün dijital sistemlerine kadar sürekli değişti. Bu nedenle anahtar, toplumlar için güvende hissettirme,
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koruma, teminat altına alma işlevlerinin
yan sıra taşıdığı kültürel öğeler bakımından
da bir değer ifade etti; kültür aynalarından biri oldu. Hatta arkeologlar kilitlerden
ve anahtarlardan elde ettikleri bulgularla
geçmişteki toplumların yaşam tarzlarını,
geleneklerini, sosyal ilişkilerini, kaygılarını, estetik algılarını analiz etti. Kısacası
basit bir kilit ya da anahtar göründüğün-

Kale Endüstri Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Özgür,
anahtarın bu çok yönlü estetik işlevini çok önce keşfeden
isimlerden biri. Öyle ki, Kale Kilit fabrikasında eski anahtarlardan
farklı objelerin üretilmesi için öncülük ediyor, değer verdiği
insanlara sunduğu hediyeleri, bu objeler arasından seçiyor. Kendisi
bu ürünlerden oluşan ilk koleksiyonlardan birinin sahibi...
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İŞTE YAŞAM
s Öfke, kontrol edilmediğinde kişinin kendisi ve çevre için

ÖZELLİKLE BÜYÜK ŞEHİRLERDE HAYAT TELAŞI VE
GÜNLÜK KOŞUŞTURMALAR EVDE, İŞTE YANİ HAYATIN HER
ALANINDA BİZİ TAHAMMÜLSÜZ BİR HALE GETİRİYOR;
DOLAYISIYLA SIK SIK ÖFKELENİYORUZ. ASLINDA NORMAL
BİR DUYGU OLAN ÖFKE, KENDİMİZE VE ÇEVREMİZE ZARAR
VERDİĞİMİZDE KONTROLÜ GEREKLİ KILIYOR.

ÖFKENİZİ

KONTROL ALTINDA
TUTABİLİRSİNİZ
Ö

fke, doyurulmamış isteklere, istenmeyen sonuçlara
ve karşılanmayan beklentilere verilen, son derece
doğal, evrensel ve insani bir duygusal tepkidir. Diğer
yandan, belki de en zarar verici olabilen duygusal yaşantı olarak
da tanımlanabilir. Kontrolsüz öfkenin hem birey hem de toplum
üzerinde inanılmaz bir etkisi vardır. Öfke genellikle suça ve şiddete yönelik davranışlarla ilgili olarak eş ve çocuk tacizi örneklerinde toplu şiddet olgularında kendini göstermektedir. Bununla
birlikte öfke, kişilerarası sorunlu ilişkilere, boşanmaya, çalışma
yaşamında üretkenliğin ve işlevselliğin bozulmasına, fiziksel ve
ruhsal sağlıkta önemli sorunlara neden olabilmektedir. Günlük
yaşam içinde bu duygu temelde en az iki kişinin mutsuzluğuna
neden olmaktadır. Öfke hem yöneldiği hedefi hem de kaynağını olumsuz bir yaşantı içine sokmaktadır. Öfkenin tüm olumsuz sonuçlarına rağmen, aslında, kişiyi uyarıcı, koruyucu veya
harekete geçirici olan işlevleri, bu duygusal yaşantının, yaşamın
devamı için ne kadar önemli olduğuna işaret etmektedir. Doğa-
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da birçok canlının yaşamını sürdürebilmesi için, kendisi için var
olan tehditlere karşı uyarılması ve kendisini korumak, yaşamda
kalabilmek ve türünü sürdürebilmek için saldırgan davranışlar
gösterebilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla öfke bir taraftan organizmayı bir problem olduğu konusunda uyarırken, diğer taraftan
da organizmanın kendisine zarar verici veya saldırgan davranma
eğiliminin farkına varması konusunda etkin bir oynar.

Öfke nedİr ve ne İşe yarar?
s Öfke, son derece normal ve yaşamın sürdürülmesi için
gerekli bir duygudur.
s Öfke duygusal bir tepkidir.
s Öfke uyarıcı bir işarettir.
s Öfke kişiyi tehditlere karşı uyarır ve kendisini korumasına
olanak sağlar.
s Öfke, yeni öğrenmeler için motivasyon kaynağıdır.
s Öfke sınırlandırılabildiği sürece sağlıklıdır ve işe yarar.

zararlı olabilir.
s Öfkenin sağlıklı ve işe yarar olabilmesi için inkâr edilmemesi,
bastırılmaması ve öncelikle kabul edilmesi, tanınması ve
kontrollü bir biçimde ifade edilebilmesi gerekir.

Öfke ne değİldİr?
s Öfke bir problem çözme aracı değildir.
s Öfke bir öç alma ve intikam yolu değildir.
s Öfke başkalarını suçlama biçimi değildir.
s Öfke şiddet göstermek ve suç işlemek için bir neden değildir.
s Öfke başkalarını kontrol etme yolu değildir.
s Öfke bir haklı olma yolu değildir.
Öfke sırasında ortaya çıkan ve öfkeyİ tanıtan
belİrtİler ve İşaretler nelerdİr?
Öfke açıkça ve doğrudan gözlenebilen sözel ve davranışsal belirtiler yoluyla gösterilebileceği gibi, yine davranışsal ya da sözel
olarak, doğrudan olmayan yollarla da ifade edilebilir. Tokat atma,
tekme atma, vurma, yüksek sesle konuşma, küfür etme ya da tehdit etme, aşırı eleştirel olma, hata arama, tartışmacı ve saldırgan
bir tavır içinde olma, isim takma, suçlama, alay etme, dedikodu

yapma, şüphecilik, önyargıyla yaklaşma, öfke nöbetleri geçirme
gibi açıkça, kişinin başkalarını incitmeyi ya da çevreye zarar vermeyi istediğini gösteren sözel ve fiziksel tacizler genellikle öfkenin doğrudan görülebilen belirti ve işaretleridir. Başkalarından
uzak durma ve onlarla işbirliğini reddetme, sessizlik, unutkanlık,
psikolojik kaynaklı bedensel hastalıklar, depresyon ve suçluluk
duyguları, kazaya yatkınlık, işbirliğine karşı direnç, bağımlılık
davranışları, aşırı alttan alma, ağlama, şiddete ve suça yönelik fanteziler içinde bulunma, yoğun bir rahatsızlık ve stres altında olma
duygusu, mutsuzluk ve gerginlik, küskünlük ve ruhsal acı çekme
duygularının varlığı gibi belirtiler ise öfkenin dolaylı olarak ifadesini içeren belirti ve işaretlerdir.

Öfke İle neden baş etmelİyİz?
Öfke uygun bir biçimde ifade edildiğinde son derece sağlıklı
bir duygudur. Ancak tersi durumlarda yıkıcı etkilere yol açabilir.
Öfke, çocuk istismarı ve ev içi şiddet, fiziksel ve sözel taciz gibi
sorunlarda görülebileceği gibi birçok kişisel ve sosyal problemin
ortaya çıkışında rol oynar. Öfke kişiler arası ilişkilerde problem
yaşanan birçok durumda önemli bir etkendir ve bireylerin iş ve
aile yaşantılarına ilişkin ciddi sorunların ortaya çıkmasına neden
olur. Öfke ile etkin bir şekilde baş edememe ve kısıtlı problem
çözme becerileri nedeniyle birey sosyal ilişkilerden kaçınır. Öfkeyle etkin bir şekilde baş edememe sonucunda kişilerde sigara
kullanımı, madde bağımlılığı, yeme bozuklukları ve depresyon
gibi sorunlar açığa çıkabilir. Öfkeyi kontrol etmeyle ilgili sorunları olan bireyler sıklıkla diğer duygularını da uygun bir şekilde
ortaya koyma güçlüğü çekerler ve bu durum kişilerde gerginlik
ve stres gibi ruh sağlığını tehdit eden kronik problemler ortaya
çıkabilir. Uygun yollarla ifade bulamayan öfke ve saldırganlık ve
düşmanlık duyguları kişilerde ciddi sağlık problemleri ortaya çıkarabilir. Özellikle kalp damar hastalıkları ve mide bağırsak sistemi hastalıkları ihtimali artar.

Öfke kontrolü İçİn neler yapılabİlİr?
s Kendi öfkenizi tetikleyen durumları ve öfkenizin biçimlerini tanımlayın.
s Kendi kendinizi sakinleştirmeye yönelik egzersizleri sürekli ve düzenli olarak yapın.
s Derin nefes alın, nabız atışlarınızı ve nefesinizi kontrol altına alın.
s Kendinize, sizi sakinleştirecek cümleler söyleyin.
s Kendinizi, kontrol etme konusunda kararlı olun. Şiddete yönelik davranışları asla

kabul edilebilir çözümler olarak değerlendirmeyin.
s Öfke duygusuna evet ancak bu duyguyla davranmaya hayır; bağırmayın, vurmayın.
s Çevrenizdekileri öfkelendiğinize dair bilgilendirin.
s Kendinize zaman tanıyın. Eğer mümkün ise, kendinizi öfkeli olduğunuz ortamdan hemen uzaklaştırın
ve sorunla ancak kontrolünüzü yeniden kazandığınızda uğraşın.
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O

rta Asya’nın kalbini oluşturan topraklarda ve İpek Yolunun kalbinde doğup büyüyen, yüzü geleceğe dönük bir
ülke Özbekistan. Diğer Türk Cumhuriyetleri gibi bağımsızlığına 90’ların başında kavuşsa da, nice büyük hükümdarın
iz bıraktığı, devlet geleneğinin çok çok eskiye dayandığı Özbekistan, bugün köklerinden beslenen ama modern toplumsal yapının
filiz verdiği bir yolda emin adımlarla ilerliyor. Geçmişinin bu denli
zengin olması ve eskiye oranla dünyayla daha barışık bir politika
benimsemesi, ülkeyi gezginler için daha cazip hale getiriyor. Üstelik
gerçekten de Özbekistan’da yapılacak çok keşif var.

ORTA ASYA'DA
BİNLERCE YILLIK
TARİHİ, EŞSİZ MUTFAĞI
VE MİSAFİRPERVER
HALKIYLA ÖZEL BİR YERE
SAHİP ÖZBEKİSTAN,
ZİYARETÇİLERİNİ KENDİNE
HAYRAN BIRAKIYOR. HER
ADIMDA YEPYENİ BİR
KEŞFE DAVET EDİYOR.

ÖZBEKİSTAN

ORTA ASYA’NIN KADİM TOPRAKLARINA AÇILAN KAPI
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Köklü devlet geleneğİ üzerİnde yükselen bİr ülke
Son yıllarda başlattığı ekonomik reform ve değişimlerle Orta Asya'nın parlayan yıldızı olmayı hedefleyen Özbekistan, yaklaşık 32
milyon nüfusuyla bölgenin en kalabalık ülkesi. Orta Asya'da kurulan Timurlular, Harzemşahlar, Şaybaniler, Babürlüler devletleri ile
19. yüzyılda Çar Rusyası tarafından devrilen Buhara Emirliği, Kokand ve Hive Hanlıklarına yüzyıllar boyu ev sahipliği yapan ülke,
Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla 31 Ağustos 1991'de bağımsızlığını ilan etti. Geçmişin izlerini taşıyan görkemli yapılara ev sahipliği
yapan Özbekistan, son yıllarda
SEMERKANT
turizm sektörüne verdiği önemle
dikkatleri üzerine çekiyor. Dünyanın farklı coğrafyalarından bu
ülkeye gelen turist sayısının her
geçen yıl artmasıyla Özbekistan,
barındırdığı eşsiz eser ve kültürünü tanıtmaya çalışıyor.
Adım Adım Özbekİstan
Özbekistan antik doğu bölgesinde yer alan bir ülke. Bu toprağın
uzun tarihi, ülkenin en zengin
kültürel mirasına oturtulmuş ve
neredeyse el değmemiş kaleler,
meydanlar, sur kalıntıları ve diğer
mimari anıtlarla temsil edilmiş.
Semerkand, Buhara, Hiva ve diğer Özbek şehirleri tarihi dekorla
dolu gerçek bir açık hava müzesi
görünümünde.
Taşkent: Ülkenin başkenti ve
en büyük şehri olan Taşkent
aynı zamanda ülkenin modern
yüzü olarak kabul ediliyor. Geniş

KUZEYDEN GÜNEYE, DOĞUDAN
BATIYA HER KÖŞESİ BURAM
BURAM TARİH KOKAN
ÖZBEKİSTAN, SEMERKANT,
BUHARA VE HİVE GİBİ
UNESCO'NUN DÜNYA KÜLTÜR
MİRASI LİSTESİNDE YER ALAN
BÜYÜLEYİCİ ÇOK SAYIDA ŞEHRE
EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR. ÜLKE
İNSANININ MİSAFİRPERVERLİĞİ
VE LEZZETLİ ÖZBEKİSTAN
MUTFAĞI DA ÜLKEYİ KEŞFETME
ARZUSUNU PEKİŞTİRİYOR.

yolları, yeşil alanları, park ve bahçeleri, düzenli yerleşimi, düzenli
ve sağlam altyapısı ile kent Orta Asya şehir planlamacılığının en
önemli örneklerinden birisi. Orta Asya’nın ilk metrosuna sahip olan
kentte ülkenin etnik mimarisini yakından inceleme fırsatı yakalayabilirsiniz. Binlerce yıllık Zerdüştlük anıtları, Ortaçağ mimarisinin
başyapıtları, 19. yüzyılın sonlarına ait Majestic Sarayı mimarisi ve
Eklektik Modern Tesisler, Başkent Taşkent’in çeşitliliğiyle birleşmiş
durumda. Kentin merkezi çekim noktası, mermer kolonnadeleri,
Bağımsızlık ve Hümanizm Anıtı graniti, Özbek Senatosu’nun klasik
binası ve Geleneksel “Punjara” barlarıyla dekore edilmiş galerilerle
Zafer ve Hafıza Alley’i ile Bağımsızlık Meydanı.

Semerkant: Semerkant, Özbekistan’ın en büyük üçüncü şehri konumunda. Geleneksel dokusu, tarihi binaları ve kültürel zenginliği
ile 2001 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesine giren şehirde;
Bibi Hanım Camii, Semerkant’ın kalbi olarak anılan Registan Meydanı, Uluğ Bey Medresesi gibi tarihi pek yok yapı ve yer bulabilirsiniz. Ayrıca Ağustos ayında düzenlenen ve Orta Asya’nın en büyük
kültürel festivali olarak kabul edilen Sharq Taronalari da bölgedeki
kültürel zenginliğe tanıklık etmek için büyük bir fırsat olabilir.

TAŞKENT
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HİVE

Buhara: Yaklaşık 300 bin kişinin
yaşadığı bir şehir olan Buhara, tarih boyunca Moğollar, Sasaniler,
Karahanlılar ve Persler gibi beyliklerin de başkenti konumundaydı.
İpek Yolu üzerinde bulunması ve
bölgenin en eski yerleşim yerlerinden biri olmasıyla öne çıkan bu
şehirdeki en ünlü turistik yer ise iki
bin 500 yıllık tarihiyle bilinen ve
UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınan tarihi
şehir merkezi.
Andİcan: Fergana Vadisi bölgesinde yer alan Andican, ülkenin
en büyük dördüncü şehri. Uzun
yıllar boyunca ipekli ve pamuklu
kumaşlarının kalitesiyle adından
söz ettiren bu şehir, 1902 yılında
yaşanan büyük depremde ağır hasar gördü. Tarihi binalarının çoğu
yıkılan şehirde, birkaç tane tarihi
medrese ve cami ayakta kalabildi.
Namangan: Yaklaşık 500 bin
kişinin yaşadığı kalabalık ve
hareketli bir şehir olan Namangan, ülkenin en büyük
ikinci yerleşim yeri. Ülkenin
doğu bölümünde, Fergana Vadisi’nin ise kuzey ucunda konum-
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"Orta Asya'nın
incisi" olarak bilinen
Özbekistan, tarihi İpek
Yolu güzergâhında yer
alıyor. Asırlar boyu
kervanların geçiş
noktalarından olan
Özbekistan'da, eşsiz
çinilerle bezenmiş
medreseler, mavi
kubbelerle örtülü
külliyeler, kervansaraylar,
camiler ve ünlü İslam
âlimlerinin kabirleri
bulunuyor. Türk ve İslam
mimarisinin en nadide
eserlerine ev sahipliği
yapan ülke, son yıllarda
inanç turizminin de
yeni merkezlerinden
biri haline geldi. İmam
Buhari ve İmam
Maturidi gibi birçok
İslam âliminin türbesi,
bu ülkeyi ziyaret edenler
için büyük öneme sahip.

BUHARA
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lanan Namangan, 17. yüzyıldan bu yana bölgenin önemli ticaret ve
zanaat merkezlerinden biri. Komşu ülke Kırgızistan’ın sınırına yaklaşık
30 kilometre uzaklıktaki Namangan, ülkenin kültürel dokusunu daha
yakından tanımak isteyen turistlerin ilgi gösterdiği yerlerden.

Hİve: Tarihi 6. yüzyıla dek uzanan oldukça eski bir şehir olan Hive
(Xiva), 1991 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesinde.
Ceyhun Nehri’nin batı kıyısında konumlanan Hive, otantik görüntüsüyle turistlerin de ilgi odağı. Zerdüştlük inancının merkezi olarak da
anılan bu şehirde; Ayaz Kale, Toprak Kale ve Kızıl Kum Çölü gibi etkileyici yapı ve yerler bulunuyor. Hive şehrine gittiğinizde taş fırınlarda
pişirilen leziz ‘nan’ ekmeklerinin tadına bakmayı da unutmayın.
Orta Asya mutfağının nadİde lezzetlerİ
Özbek mutfağının yüzyıllar boyunca gelenek haline gelen birçok özel lezzeti var. Özbek mutfağında kuzu veya at eti, sebze
çorbası, taze sebze, ekşi sütlü ürünleri ve hamur işleri ön plana
çıkıyor. Özellikle bölgelere özel üretilen ekmeklerin tadı gerçekten dillere destan. Özbekistan mutfak kültürü içinde en popüler
yemekler; Özbek Mantısı (Samsa), Özbek Pilavı ve Maş çorbası
olarak sıralanıyor.
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