
Pazar
Türkiye’de her sene büyüyen konut pazarı,beraberinde kilit pazarı ve kilit ihtiyacını daartırıyor.Türkiye’de %65’lik pazar payına sahipolan Kale Kilit, 2007 yılında 235 milyon US$ olancirosunu, 2008 yılında 285 milyon US$’açıkarmayı hedefliyor.Kale Kilit, ürünlerini Türkiye’de 78 toptancı bayi vasıtasıyla, yaklaşık5 bin noktaya ulaştırıyor.Geniş teknolojikimkanlar ve yeniyatırımlarla,birbirinden tamamenfarklı kullanım alışkanlığı olan pazarlarınihtiyaçlarına cevap vererek, sektörün kilit ismioluyor. Bugüne kadar 100’den fazla ülkeyeihracatı olan Kale Kilit, bugün 60'ı aşkın ülkeyedüzenli olarak ihracat yapıyor.
Baflar›lar
Türkiye’deki kilit ihracatının %70’ini tek başınayapan Kale Kilit sektörünün lideri konumunda.Kale Kilit, 2007 yılında ihracat rakamını bir öncekiyıla oranla %28 artırdı. 2006 ve 2007 yıllarındagerçekleştirdiği ihracat ile İstanbul Maden veMetaller İhracatçı Birlikleri tarafından “Metal Eşya”kategorisinde iki yıl üst üste birincilik ödülü alanKale Kilit,Türkiye’de kilit pazarında %65’lik pazarpayıyla yıllardır bu sektörün lokomotifi. Bu liderlik,kullanıcıların Kale Kilit’e duyduğu güvenin en büyükgöstergesi. Kale Kilit kalite, güvenlik ve garantidentaviz vermeyen üretimi ile, markasını kabul ettirdive “jenerik marka” oldu. “Güven” kelimesinin

çağrıştırdığı ilk marka olmanın haklı gururu ileKale Kilit bugün “bir dünya markası” haline geldi.Kale Kilit başarısını; müşteri odaklı üretim vehizmet anlayışına, ürünlerini gelişen ve değişenteknolojik ihtiyaçlara göre geliştirebilmesine, plan,proje ve üretimde yüksek güvenlik ve kaliteyihedeflemesine, hiçbir zaman güven ve kalitedentaviz vermeyen yaklaşımına,yüksek iş ahlakı ve dürüstçalışma ilkelerine sıkısıkıya bağlı kalmasınaborçlu.
Tarihçe
Kale Kilit’intemelleri 1953yılında atıldı.O yıllar, Türkiye'detarımda ve sanayileşmedeönemli gelişmelerin yaşandığı, zorlukların ancakdaha çok çalışarak aşılabildiği yıllardı. Heyecanı,umutları ve hayalleri, ekonomik gücünden çokdaha fazla olan Sadık Özgür;Tahtakale Mercan'da,karyola borusu ve gazocağı başlığı üreterek başladığıiş hayatında hızlı ve emin adımlarla ilerledi.Bizzat işçileriyle birlikte imalatta çalışan SadıkÖzgür, işletmesini 1954 yılında Bahçelievler'deki1.640 m2’lik kendi yerine taşıdı. Asma Kilitüretimine de başlayan şirket, yepyeni projeler veyatırımlarla büyümeye devam etti.1978 yılında Güngören’de 35 bin m2 kapalıalana sahip, modern tesislerde üretime devameden Kale Kilit’te, firma sayısı ve üretimin artması, kurumsallaşmayı beraberinde getirdi.Tüm şirketler Kale EndüstriHolding bünyesinde tek birçatı altında toplandı. Bugünsektöründe,Türkiye’de liderve dünyanın da önemli kilitmarkalarından biri olan KaleKilit; ISO 9001,TS EN 12209,SKG ve GOST belgeleriyle dekalitesini kanıtlıyor. Müşteriodaklı üretim anlayışı sayesindefarklı güvenlik taleplerineetkin, uluslararası standartlardaçözümler sunuyor.Kale Kilit; teknolojiye yaptığıyatırımları ve Ar-Geçalışmalarıyla ürünlerini herzaman daha da güvenli halegetirmeyi ve tüketicisineyepyeni ürünler sunmayı ilkeedindi. Ar-Ge bölümündegeliştirilen ürünler, 551 sayılı“Patentlerin Korunması”kanunu gereğince korumaaltında. Kale Kilit ürünlerineolan güvenini, beş yıllık garantisüresi ve satış sonrası kaliteliservis hizmetleriyle pekiştirdi.

Ürün
Kale Kilit, sürekli yeni ürünlergeliştirmeyi kalitenin enönemli koşulu olarak kabulediyor. Kale Kilit’in ana üretimgrupları arasında silindirler,silindirli gömme kilitler,

gömme emniyet kilitleri, kapı kolları, dıştan takmatirajlı&emniyet kilitleri, iç kapı gömme kilitleri veçelik kapı kilitleri yer alıyor.Yüksek teknolojisi ile dünya pazarlarınayepyeni ürünler süren şirket, Ar-Ge çalışmalarıylaürünlerini geliştirerek daha güçlü ve dahadayanıklı hale getiriyor. Kale Kilit’in son ürünleriarasında en dikkat çekici ürün olarak Fişeli Kilitöne çıkıyor. Çelik kapılar için özel üretilen FişeliKilit; çelik yapısı, galvaniz kaplaması, krom kaplıaynası, sürgüsü ve mandalı ile korozyona karşıdirenç gösteriyor. Ekstra çelik plakasıyla matkapladelinmeye karşı da güçlendirilmiş kilidin tamamıkapının içinde olduğu ve barel kullanılmadığındankırılması, delinmesi de imkansız gözüküyor. Çelikkasa anahtarlarına benzeyen üç veya beşlianahtarlarıyla da farklılaşan Fişeli Kilit her türlüçelik kapıya uyum sağlayabiliyor.
En Son Geliflmeler
Kale Kilit ürün kutularında, nihai tüketicilerin ürünkutusunu ilk kez kendilerinin açacağı yeni birambalajlama yöntemine geçildi. Sektöründe ilkdefa Kale Kilit’in uyguladığı ambalajlamasayesinde, ürün kutusu “shrink” malzeme ilekaplanarak fabrikadan çıktıktan sonra tüketiciyegelene kadar herhangi bir şekilde açılmaması veürünün ısı ve nem gibi dış faktörlerden daha azetkilenmesi sağlanıyor. Aynı zamanda ürünkutularında kullanılan karton miktarının daazalmasına yol açan bu yenilikle daha az doğalkaynak tüketiliyor.
Promosyon
Kale Kilit, kurulduğu günden bu yana popülistveya trend reklam yaklaşımlarından uzak duraraktutarlı ve devamlılığı olan, mesajların net verildiği,
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kolay anlaşılır, kolay kodlanabilir işlere imza attı.Kale Kilit, her zaman ürünleriyle toplumunhuzurunu, insanların canını ve malını korumayıtemel aldı.Teknoloji, kalite ve güvende uzmanlık alanı, kilit vekilit teknolojileri olan Kale Kilit, iletişim faaliyetlerindeinsanları ve sahip olduklarını koruma konusundakikararlılığını ve gücünü yansıtıyor.Kale Kilit, tasarımından teknolojisine,fonksiyonelliğinden kalitesine, yaptığı her ürününarkasında olduğunu da kullandığı “Kilit’in Kalesi”sloganıyla pekiştiriyor.Kale Kilit’in 2007 yılında hayata geçirdiğiKalemino ise Kale’nin dinamizmini, yaratıcılığını vezekasını temsil ediyor. Kalemino, içinde bulunduğukoşulları anında tahlil eden, hızlı ve pratik

çözümler üreten,yenilikçi Kalefelsefesinin biryansıması olarakadlandırılıyor. KaleKilit, insana vetopluma saygıçerçevesinde tümfaaliyetlerinde sosyalsorumluluk bilinci ilehareket etmeyiyönetim anlayışınıntemel ve değişmezunsurlarından biriolarak kabul ediyor.Kale Kilit markası iletüketici arasındaduygusal bağoluşturmak amacıylahayata geçirilenKaleminokarikatürleri,kurumsal karikatürolarak büyük birbaşarıya imza attı.Kale Kilit’inkurucusu SadıkÖzgür tarafındanoluşturulan vakıfaracılığı ileİlköğretim Okulu,Ticaret MeslekLisesi,Yüksek Okulyapımlarının yanısıra köylerin içmesuyu temini, çocukpark alanlarınınbelediyelere bağışıve bu parkalanlarının yapımıgibi projelere deimza atarak her yıl100'ün üzerinde öğrenciye burs sağlıyor.Kale Kilit, Hırsızlık Bürosu ile “HırsızlardanNasıl Korunulur” projeleri, 200 tarihi kapınıngörüntülendiği tarihsel belge niteliğindeki “YaşayanKapılar” adlı kitabın basımı ve Sadık ÖzgürBayırüstü Köyü Kalkındırma Eğitim ve KültürVakfı'nın kurulması gibi hizmetlerde bulunarak,bu güne kadar kazandıklarını hep toplumundeğişik ihtiyaçlarını karşılamak için seferber etti.Sosyal sorumluluğun “evrensel” olduğudüşüncesiyle hareket eden Kale Kilit,TürkKızılayı’nın düzenlediği “Asya Ağlıyor” ve “ŞimdiSıra Bizde” kampanyalarına da büyük bağışlardabulunarak destekte bulundu.Kale Kilit, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWFTürkiye),Türkiye’nin doğal kaynaklarını koruma

konusundaki projelerine finansal desteksağlayarak tüm ambalaj ve iletişim çalışmalarındaPanda logosu kullanımına geçti.Toplanacak fonunağaçlandırma ve benzeri sosyal sorumlulukprojelerine aktarılmasını sağlayacak.
Marka De¤erleri
Kale Kilit, 10 ana ürün grubunda farklı renk, ölçükombinasyonları ve binlerce ürün seçeneğiyle,ürün yelpazesi en geniş kilit firması.Tümürünlerini, dünyadaki en büyük üç entegretesisten biri olan kilit fabrikasında 55 yıllık bilgibirikimiyle üreten Kale Kilit her zaman en sonteknolojiyi kullanmaya özen gösteriyor.Mükemmel ürünlerin ancak en iyi malzemekullanımı ve Ar-Ge çalışmalarıyla olabileceğininbilinciyle hareket ediyor. Lider olması “engüvenli”, “en kaliteli” üretme yaklaşımına, yeniürünler geliştirme konusundaki becerisine ve“tüketicisinin güvenlik ihtiyaçlarını her aşamada veher durumda sağlamak” misyonuna dayanıyor.Bu yüzden Kale Kilit; müşterileri tarafından“Güvenlik”, “Kalite” ve “Garanti” kelimeleriylebirlikte anılıyor.
www.kalekilit.com.tr

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Kale Kilit 1965 yılında ilk kasa kilidi üretiminiyaptı.
1974’de ilk kilit ihracatını Kale Kilit gerçekleştirdi.
1980 yılında Kale Kilit’te ilk Master Sistemimalatı yapıldı.
2002 yılında ilk Delinmez Kilit Kapağı üretiminiKale Kilit yaptı.
Kancalı Kilit üretimine 2004 yılında Kale Kilittarafından başlandı.
Kale Kilit, sektöründe Turquality kapsamınaalınan ilk kilit markası oldu.
Kale Kilit 2008 yılında, kendi ürünlerini takliteden Çin’e ihracata başladı.

Kale Kilit
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