
Arda 
Türkmen
Menüde yer alacak tabaklardan, 
restoranda kullanılacak apliklere; onun 
için yemek yapmak mutfak ile sınırlı bir 
deneyim değil. 

Aslı
Bilgin
Kale için yeni bir koleksiyon hazırlayan 
Aslı Bilgin ile doğallık, aromaterapi ve  
Kale x Homemade Aromaterapi iş 
birliği üzerine.

Can 
Yalman
3500 yıllık bir hikayeden  
ilhamla tasarlandı:  
Truva Koleksiyonu.



OKAN GEDİK
Kaleseramik Genel Müdürü

T Ü R K İ Y E ’ N İ N  E N  B Ü Y Ü K  P O R S E L E N  S E R A M İ Ğ İ ;  K A L E S I N T E R F L E x

A N C A K  O N U N L A  B O Y  Ö L Ç Ü Ş Ü R

Teknoloji ve inovasyonun eseri olan, Türkiye’nin en büyük 
porselen seramiği Kalesinterflex; üstün boyutu, esnek yapısı ve 
ince formuyla özgün mimariler için sınırsız özgürlükler sunuyor.
kale.com.tr

120x360

Kaleseramik, 
bu topraklardan 
kazandığını bu 
topraklara yatıran 
bir değerdir.

Ülkemizde seramik sektörünün kuruluşuna öncülük 

eden Kaleseramik, bu topraklarda üreten, bu 

topraklardan kazandığını yine bu topraklara yatıran  

62 yıllık bir değerdir.

“Tasarım”, “teknoloji” ve “insan” kavramları 

sektörümüzün sac ayaklarıdır. Tasarım ve teknolojiyi 

bir araya getirirken, kuruluş felsefemiz doğrultusunda 

insana yatırıma öncelik veririz. Bu yaklaşımla, 

müşteriye yakın olmanın yanı sıra, teknolojiyi 

her alanda en iyi şekilde kullanmayı ve gelişmiş 

üretimimizle, firmamızı dünyada en rekabetçi noktaya 

taşımayı hedefliyoruz. Teknolojideki davamız bu... 

İnsan odaklı baktığımızda Kaleseramik, insanı her 

şeyin merkezine koyan, çalışanıyla, müşterisiyle, 

topluma katkısıyla örnek bir şirket; tasarımı Türkiye’de 

en iyi sahiplenen, genlerinde tasarım olan bir firma. Bu 

misyonla çıktığımız yolda geçtiğimiz yıl başlattığımız 

“Seramiğin Geleceği” isimli projemizi sizlerle 

paylaşmak isterim. 

Projenin öneminden ve de Kale’nin bu projedeki 

rolünün eşsizliğinden bahsedebilmek için öncelikle 

projenin ortaya çıkış hikayesine değinmek gerek. 

Kingfisher yaklaşık 10 ülkede faaliyet gösteren, 

Türkiye’yi seramik ürün grubunda ana tedarik 

merkezi olarak konumlandırmış bir küresel oyuncu, 

önemli bir müşterimiz. Kingfisher içinde bulunduğu 

sektörlerdeki tedarikçilerinin değişen ekonomik 

koşullara uyum sağlayarak uzun yıllar faaliyetlerine 

devam etmelerini sağlayacak, sürdürülebilirliğin tüm 

boyutlarına hitap edebilecek bir sosyal sorumluluk 

projesi hayata geçirmek istiyor. Bu noktada bir 

pilot ülkede tasarlanıp uygulandıktan sonra faaliyet 

gösterilen tüm ülkelere götürerek yaygınlaştırılacak 

proje için Türkiye’yi seçti. Kingfisher’ın bu kararı 

vermesinde Kingfisher Türkiye ekibinin yüksek 

motivasyonunun yanı sıra Kingfisher’ın Türkiye’deki 

en büyük tedarikçilerinden olan Kale’nin halihazırda 

yürüttüğü dönüşüm projelerinin, vizyonunun ve yerel 

bağlarla kuvvetli ilişkilerinin önemli bir rol oynadığının 

altını çizmeliyim. Bu sebeple, hem Kingfisher Global’in 

böyle uluslararası bir projenin başlangıç noktası olarak 

Türkiye’yi ve seramik sektörünü seçmesinde belirleyici 

olmak hem de mevcut çalışan programında liderlik 

rolünü üstlenmemiz oldukça gurur verici bir başlangıç 

oldu bizler için…

“Seramiğin Geleceği” projesi; mevcut çalışanları, 

gelecek nesilleri, mevcut istihdam gücünü ve de 

topluluk programlarını içeren üç yıllık bir program. Bu 

dört ayaklı projenin temel amacı, seramik üretiminin 

her aşamasındaki tüm paydaşlara dokunarak ve 

fayda sağlayarak, Türkiye’nin bu sektörde uzun yıllar 

var olmasını sağlayacak bir ekosistem oluşmasına 

yardımcı olmak. Neticede Türkiye seramik sektörünün 

kapasitesini daha da güçlendirerek daha kaliteli ve 

başarılı bir örnek sektör yükselişine destek olmak.

Mevcut çalışan programı, Kingfisher ile yürüttüğümüz 

‘’Seramiğin Geleceği” projesinin yalnızca bir ayağı 

ve başlangıç noktası. Bu programın hazırlanmasında 

içinde bulunduğumuz hızlı değişim ve dönüşüm 

süreci, gelecekte bizleri bekleyen tehdit ve fırsatlar 

göz önünde bulundurulmuş, proje danışmanı Arbor 

Impact tarafından yürütülen araştırma çalışmalarıyla 

21. yüzyıl yetkinliklerine uygun bir program 

tasarlanmıştır. 

İçinde bulunduğumuz dönüşüm sürecini mevcut 

çalışanlarımız ile uyum içerisinde tamamlamamızı 

sağlayacak kaldıraç görevi gören bu eğitim programı 

iletişim becerileri, finansal okur-yazarlık gibi kişisel 

becerilerden tasarım trendleri gibi sektörel becerilere 

kadar toplamda 12 modülden ve bir proje geliştirme 

sürecinden oluşuyor. Seramik sektörü temsilcileri 

tarafından seçilen modüller için alanında uzman kişiler 

tarafından eğitim içerikleri hazırlanmıştır. Bu süreçte 

seramik ve teknoloji alanındaki derslerde Kale Seramik 

çalışanları uzmanlıklarını ve tüm desteklerini projeye 

katarak eğitmen rolünü de üstlenmişlerdir.

‘‘Öğrenen Şirketler’’ mottosuyla Kaleseramik’de 

2018’in Kasım ayında uygulamaya başladığımız 

projeye 93 çalışanımız menti olarak, 15 çalışanımız 

mentor olarak katıldı. Bir ay içinde tamamlanan 

eğitimler sonrasında, katılımcılar kendilerine sunulan, 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ilişkilendirilmiş 

proje temaları üzerinde mentorları ile birlikte 

çalışıyorlar. Bu ay içerisinde gerçekleştirilecek yarışma 

sunum gününde projeleri dinlemeyi heyecanla 

bekliyoruz. Proje kapsamında yürütülen etki analizi 

gösteriyor ki bu eğitim programları çalışanların 

yalnızca bilgi ve beceriye düzeyini arttırmakla kalmadı, 

katılımcıların sorgulama yetkinliklerini, farkındalıklarını 

ve özgüvenlerini de arttırdı.

Gelecek nesillerin eğitimini ve gelişimini 

desteklemeye yönelik projelerimizi de Mart ayı 

itibariyle hayata geçireceğiz. Böylelikle merak eden, 

düşünen, araştıran, yaratıcı gençlerin eğitimini de 

destekleyerek geleceğin çalışanlarını da iş dünyasına 

hazırlamaya yardımcı olacağız. Değişimi içselleştirerek 

uyum sağlamanın, fırsatları zamanında ve etkili 

şekilde değerlendirerek çevik olmanın ve yönetmenin 

yolu tüm etki alanımızda bu değişimi hissetmek ve 

yaşatmakla mümkün. 
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BARIŞ ORBAY
Kaleseramik Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Kale, müşteri 
memnuniyetini 
artıran yeni 
uygulamalarıyla 
hizmette de fark 
yaratıyor.

BEĞENDİĞİNİZ BANYOYU KALE’DEN
ALMAK ŞİMDİ

kale.com.tr

Ç    K KOLAY

Hayalini kurduğunuz banyo şimdi Kale satış noktalarında 24 ay taksitli!*
Yeni bir banyonun vereceği keyfi ve 31 Mart’a kadar sürecek bu fırsatı kaçırmayın.
Banyonuzu yenilemek için akıllı çözümler yine Kale’de.  

*Garanti Bankası müşterilerine özel 24 ay kredi imkanı!

24 AY TAKSİTLİ

Kale olarak, tüketicinin hayatını kolaylaştıran “24 Ay 

Vade”, “Küvet Değiştirme Kampanyası” ve “Buharla 
Temizleme Teknolojisi” ile müşterilerimize baştan 

sona kusursuz hizmet ve destek sağlıyoruz. Her biri 

alanında öncü ve trendlere yön veren markalarımız 

Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kale ve Edilcuoghi 
ürünlerini bu yıl çok avantajlı fırsatlarla tüketiciyle 

buluşturuyoruz. 

Yeni banyo hayali 24 taksitle gerçek oluyor

Banyosunu yenilemek isteyen müşterilerimize akıllı 

çözümler sunmaya devam ediyoruz. İleri teknolojiyle 

ürettiğimiz seramik karolarımızla; vitrifiye ürün, banyo 

mobilyaları, armatür ve duş sistemlerine kadar çok 

geniş bir ürün grubunu, uzun vadeli ödeme avantajıyla 

sunuyoruz. 

31 Ocak–31 Mart 2019 tarihleri arasında, İstanbul’daki 

yetkili satıcılarımız ve mağazalarımızda geçerli “24 Ay 

Vade” kampanyamız Garanti Bankası müşterilerine 

özel güncel faiz oranıyla tüketiciye büyük ölçüde 

ödeme kolaylığı sağlıyor. İstanbul’daki Kale satış 

noktalarına gelen müşterilerimiz, karo, vitrifiye, banyo 

mobilyası, armatür, tekne ve kabin ürün gruplarının 

dahil olduğu kampanyayla hayalini kurdukları banyolara 

24 taksitle kolaylıkla sahip oluyor. Kampanya 

kapsamında bütünsel banyo paketlerini almak isteyen 

müşterilerimize, Kale Premium Servis tarafından 

ücretsiz keşif hizmeti veriliyor. 

“Küvet Değiştirme Kampanyası” ile büyük kolaylık

Çok avantajlı fiyatlarla sunduğumuz “Küvet Değiştirme 

Kampanyası” ile de özellikle eski küvetinden kurtulmak 

isteyen müşterilerin hayatını kolaylaştırıyoruz. 

Çok yakında başlayacak kampanyamızla eskiyen 

banyolar yerini modern akrilik duş teknelerine ve 

yepyeni kabinelere bırakıyor. Kale’nin deneyimli 

ustalarının doğru uygulamalarıyla eski küvetten 

kurtardığımız müşterilerimizin; sunduğumuz ürün, 

hizmet ve destekle kendini ayrıcalıklı ve güvende 

hissetmesini sağlıyoruz.

Hijyen Kale İle Evlerinizde!

Müşterilerimiz “Buharla Temizleme Teknolojisi” ile 

tertemiz banyolara sahip oluyor. Klozet, lavabo, pisuvar, 

klozet kapakları gibi tüm vitrifiye ürünlerini, kullanım 

süresince hijyen sağlama garantisiyle sunan Kale; 

müşteri memnuniyetini artıran yeni uygulamalarıyla 

hizmette de fark yaratıyor; alışılagelmiş temizleme 

yöntemlerine ideal bir alternatif getirerek banyolarda 

derinlemesine temizlik ve hijyen sağlıyor. İstanbul ve 

Ankara’daki mağaza ve bayilerimizden alışveriş yapan 

müşterilerimiz, bazı kriterlere göre belirlenmiş ücretli ya 

da ücretsiz ‘Buharla Temizleme Teknolojisi’ hizmetinden 

kolaylıkla yararlanabiliyor. 

Doğal bir temizlik yöntemi olan buhar, normal temizlik 

malzemeleri ve yöntemleriyle temizlenemeyen 

yüzeyleri derinlemesine temizliyor. “Buharla Temizleme 

Teknolojisi” uygulaması, Kale Premium Yetkili Servisleri 

tarafından müşterilerimize Kale güvencesiyle 

sunuluyor. 

Kale ile evlerde tertemiz bir sayfa açılıyor!

“Evimde her gün yapılan temizliğin ötesinde bir hijyen 

arayışım var” diyen tüketicilerimiz için Kleentech 

firması ile bir iş birliği yaptık. Bu iş birliği sayesinde 

Premium Yetkili Servislerimiz aracılığıyla evlerinizde 

antibakteriyel temizlikle hijyenden ödün vermiyor ve 

evinizi bakterilerden arındırıyoruz. 

İstanbul ve Ankara’daki bayilerimizi ve mağazalarımızı 

ziyaret eden müşterilerimize Kale markasının hijyen 

prensibiyle yaşam alanlarının tamamında benzersiz 

bir hizmet deneyimi yaşatmak geyesindeyiz. Nano 

gümüş iyon teknolojisi kullanılarak, uzun süre etkili 

dezenfeksiyon uygulamasıyla yaşam alanlarının 

tamamında uzun süreli hijyen sağlıyoruz.
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Kaleseramik olarak, her biri alanında öncü 

markalarımız Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kale 

ve Edilcuoghi’nin en yeni tasarımlarını sergilediğimiz 

Unicera Fuarı’nda, bu yıl da size ilham vereceğimize 

inanıyoruz. Bu yıl tüm yaşam alanlarındaki farklı 

yüzeylere “benzersizlik”, “ustalık” ve “mükemmel 
deneyim” taşıyoruz. “Benzersizliği” sunuyoruz; 

çünkü kişiselleştirme, yaratıcılık, insan, tasarım 

ve teknoloji odağımızla var olduğumuz her alanı 

benzersiz kılacağımızı biliyoruz. “Ustalık” diyoruz; 

çünkü bitmek bilmeyen merak dürtümüzle hedef 

odaklı çalışıyoruz. Sağladığımız güvenle kendi 

kategorisinde Türkiye’nin en çok tercih edilen markası 

seçilmemizin sebebi olan, kusursuz hizmet ve destek 

vermek üzerine kurduğumuz “mükemmel deneyim” 

anlayışıyla yaşam alanlarınızı daha işlevsel ve daha 

estetik hale getirmeyi amaçlıyoruz. 

Dekorasyona bakış açısının değiştiği günümüzde, 

çağdaş olduğu kadar zamana meydan okuyan 

mekanlar yaratmak için kullanılan ürünlerin kalitesi, 

tasarımı ve işlevselliği büyük önem taşıyor. Bugün 

banyo ve mutfaklar, temel ihtiyaçların karşılandığı 

alanlardan ziyade, ambiyansı, konforu ve şıklığıyla evi 

tamamlayan mekanlar olarak görülüyor; karakteristik 

detaylarla kullanıcısının zevklerini ve kişiliğini yansıtan 

alanlara dönüşüyor. Bu yıl da standımızı ülkemizin 

önde gelen tasarım ofislerinden Demirden Design 

ile kendi mimari-tasarım ekibimiz ortak bir çalışma ile 

tasarladı. 

Porselen Seramik, artık farklı bir yüzey kaplama 
malzemesi olarak mutfaklarınızda…

İç mekan duvar ve zeminlerin yanı sıra dış 

cephelerde mimarların öncelikli tercihi haline 

gelen Kalesinterflex, artık konvansiyonel kullanım 

alanlarının dışında, mutfak mobilyaları ve tezgahları, 

dış mekan mobilyaları, masa, banyo mobilyası ve 

lavabo gibi farklı alanlarda da kullanılıyor. 

Kale olarak, 5 mm inceliği ve 120x360 cm boyutuyla 

Türkiye’nin en büyük, en ince ve esneyebilen seramiği 

Kalesinterflex’i mutfaklar için de geliştirerek 

porselen seramik levhaların kullanıldığı ürünler olarak 

hayata geçirdik. Diğer kaplama malzemelerine göre 

çok daha kullanışlı, estetik ve dayanıklı bir yapıya 

sahip olan bu yenilikçi ürün, asidik ürünlere karşı 

yüksek direnci sayesinde mutfak tezgahlarında 

uzun ömürlü dayanım ve hijyen sağlıyor. Çizilme, 

kırılma, lekelenme, sıcağa ve soğuğa dayanıklılık ve 

aşınma direnciyle öne çıkan Kalesinterflex porselen 

levhalar kullanılarak hayata geçirilen mutfak mobilya 

ve tezgahlarını, Kale mağazalarının yanı sıra, ayrıca 

Arçelik Leisure mağazalarında da satışa sunarak 

ZELİHA ÖZAY YURDATAP
Kaleseramik Pazarlama Direktörü

Yaşam alanlarına 
benzersizliği, 
ustalığı ve 
mükemmelliği 
taşıyoruz.

müşterilerimizle buluşturuyoruz. Fuar süresince 

ziyaretçilerimize yeni ürünümüzün kullanım alanlarına 

getirdiği üstün özellikleri anlatabilmek amacından yola 

çıkarak Şef Arda Türkmen ve Şef Claudio Chinali 
ile yemek atölyeleri yapıyoruz. Bu workshoplarda 

ilgili ziyaretçilerimiz ünlü şeflerimizden yemek tarifleri 

alabilecek ve ürünü kullanmayı deneyimleyebilecekler.

Büyük ebatlı seramiklere ilgi artıyor

Mekanlarda kesintisiz ve bütünsel görünüm trendi 

gün geçtikçe yükseliyor. Yer ve duvar bütünlüğünü 

sağlamak için büyük ebatlı ürünlerin beraber 

kullanımına ve bu ürünlerle farklı döşeme biçimlerinin 

hayata geçirildiği mekan tasarımları da öne çıkıyor. 

Biz de mimari ve dekorasyon gündemini yakından 

takip ederek teknoloji ve inovasyonu tasarımla bir 

araya getiriyoruz. Farklı ebat ve tasarım öğelerini bir 

arada sunduğumuz geniş içerikli koleksiyonlarımızla 

herkesin kendi zevkini yansıtabileceği mix&match 

olanakları sunan, daha dinamik ürünleri hayata 

geçiriyoruz. 

Banyoda bütünsel çözümün en yeni örneklerini 
sunuyoruz

Kaleseramik olarak, banyo için tüm ihtiyaçları 

karşılayacak bütünsel çözümler sunuyoruz. Alışılmış 

banyo tasarımına farklı ve modern bir bakış açısı 

kazandıran Kale markamızla, kullanıcı dostu 

serilerimizle banyoları daha şık ve kullanışlı hale 

getiriyoruz. 

Duvardan banyo dolabına her yer Kalesinterflex

Banyolardaki bu tasarımsal dönüşüm, vitrifiye 

ürünlerindeki fonksiyonelliği de daha çarpıcı hale 

getiriyor. Hijyenden yola çıkılarak geliştirilen vitrifiye 

ürünleri, teknolojik klozet kapakları ve tasarımsal 

dokunuşlarla göze hitap eden kanalsız klozetler, 

şıklıktan ve hijyenden vazgeçemeyenlerin tercihi 

oluyor. Ortak yaşam alanında kullanılan klozet, lavabo, 

pisuvar, klozet kapakları gibi tüm vitrifiye ürünlerini, 

kullanım süresince hijyen sağlama garantili Kale 
SmartHijyen teknolojisiyle sunuyoruz. 

Trendleri yaratan lider markalara sahip olma 

misyonuyla hareket etmeye devam ediyoruz. Bu 

yaklaşımla, her müşterimizin kendi yaşam alanını 

kurgulaması için farklı tarzlara özel tasarımlar ve 

hayatı kolaylaştıran işlevsel çözümler geliştirmeye 

devam ediyoruz.
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Şimdi mutfaklar çok daha  
uzun ömürlü

Kullanışlı yapısından dolayı 
mutfaklara yönelik geliştirilen 
Kalesinterflex Mutfak Tezgahı 
ilk kez UNICERA’da katılımcıların 
beğenisine sunuluyor. Diğer 
kaplama malzemelerine göre 
çok daha kullanışlı, estetik ve 
dayanıklı bir yapıya sahip olan bu 
yenilikçi ürün, asidik ürünlere karşı 
yüksek direnci sayesinde mutfak 
tezgahlarında uzun ömürlü dayanım 
ve hijyen sağlıyor. Çizilme, kırılma, 
lekelenme, sıcağa ve soğuğa 
dayanıklılık ve aşınma direnciyle 
öne çıkan Kalesinterflex porselen 
levhalar kullanılarak hayata geçirilen 
mutfak mobilya ve tezgahları, Kale 
mağazalarının yanı sıra, Arçelik 
Leisure mağazalarında tüketiciyle 
buluşuyor.

Kalesinterflex Mutfak Tezgahları 
5 mm kalınlıkta 120x360 
ebatındaki Kalesinterflex porselen 
plakaların, 5+5 mm olarak iki arka 
yüzü birbirine bakacak şekilde 
laminasyon yapılması ile elde 
edilir. Laminasyonda epoksi bazlı 
yapıştırıcı ve cam elyaf 2 plaka 
arasına konur. Uygun sıcaklık, basınç 
ve sürede ürün preslenir. Çıkan ürün 
2 plakaların laminasyonu ile elde 
edildiğinden tek parça olarak aynı 
kalınlıkta üretilen muadillerine göre 
çok daha dayanıklıdır.
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şeffaflaştı. Biz her iki proje pratiğinin de içinde olduğumuz için şanslıyız; hem içeriden 

dışarıya hem de dışarıdan içeriye olan bu ilişki bazen uyum gerektiriyor bazen de 

kontrast. Kendi yapılarımızın iç mekan tasarımını yaparken aslında daha cesur 

davranabiliyoruz fakat başka bir mimarın yapısının iç kurgusunda rol aldığımızda 

yapının diğer muhatabına karşı olan sorumluluğumuzu unutmuyoruz ve mümkün 

mertebede kolektif bir çalışma olmasına özen gösteriyoruz.

“Endi Burger & Coffee” için Zürih’te yaptığınız mekan tasarımında Kale 
ürünlerini tercih ettiniz. Neden?

Daha önce Palladium Antakya AVM, Palladium Residence, NidaOfis Göztepe, 

AtlasPark, WaterGarden İstanbul ya da Starcity AVM’de etkili olan tüm etmenler bu 

iş birliğini de beraberinde getirdi. Az önce de bahsettiğim gibi tasarıma bakış açısı, 

ürünlerin kalitesi, spekt oluşturma ve teknik destek olarak kurulan doğru iletişim bizim 

hem şimdiye kadar yapmış olduğumuz hem de yapmakta olduğumuz projelerimizdeki 

iş birliğimizin devamını sağlıyor.

Projenin tasarım sürecinden bahseder misiniz?

Yurt dışındaki bir bölgenin tasarımsal ve üretimsel hassasiyetlerini gözeterek, 

“gerçekleştirilebilir” bir proje üretmek, GVDS olarak bizim uzun süredir 

deneyimlediğimiz ve başarılı olduğumuz bir alan. Bu zamana kadar Kıbrıs, Ortadoğu 

ve Türki Cumhuriyetler’de birçok projede çalıştık. İsviçre dolayısı ile Avrupa bizim 

için de bir ilk. Bu projenin başka bir özelliği de tüm üretimlerinin, atölye ve yerinde 

uygulamalarının da bizim tarafımızdan yapılmış olması. Ofis olarak uygulama 

yükleniciliğinden genel olarak uzak dururuz, proje üreticisi ve kontrolcüsü kimliğini 

korumak GVDS’nin ilk kurulduğu zamanlarda alınmış bir karar ama bu projede 

uygulamayı da biz yaptık ve açıkça söylemek gerekirse sonuç çok iyi oldu. İsviçre’de 

proje üretmek bir mimar olarak benim için başlı başına bir sınavdı, sevdiğim birçok 

tasarımcı ve mimar İsveç, dolayısıyla sanki projeyi onlar görecekmiş gibi hissettim. 

Bu duygu hem zorlayıcı hem de teşvik edici oldu. Sonuç olarak tasarım ve mekan 

açısından projemiz oradaki basın ve kullanıcılar tarafından o kadar iyi karşılandı ki; 

şubat sonunda yeni franchaise dükkanlar için bir toplantıya davet edildik.

Mimaride detayların ve işçiliğin önemi yadsınamaz. Tasarımlarınızda nasıl 
detaylara dikkat ediyorsunuz?

Uygulanabilir detayda proje üretmek bizim için çok önemli bir unsur.  İşverenin 

hassasiyetleri, işletmecinin vizyonu, uygulamacının kabiliyeti, bütçe ve pazarlama 

gibi birçok etmen projenin geleceğini etkiliyor. Dolayısıyla bu çok aktörlü bir denklem. 

Bu etmenleri başından iyi analiz etmek, seçimlerinizi ve projenizin geleceğini iyi bir 

şekilde kurgulamamıza yardımcı oluyor. Özetle, projelerimizi bu etmenleri göz önüne 

alarak tasarlıyoruz. Bu bizi uzayıp giden revizyon süreçlerinden de kurtarıyor.

Mimarlık, dönüştürücü bir etkiye sahip. Dolayısıyla hepimizin bildiği gibi, yaptığımız 

işin sosyolojik bir sorumluluğu var. GVDS olarak, elimizden geldiğince tasarım ve 

mimarlık yoluyla kullanıcılara iyi hissettirmenin, işi verimli kılmanın, kıymetli olmanın ve 

potansiyelleri ortaya çıkarmanın yolunu arıyoruz.  Örneğin, bir projeye başlarken kütle-

plan ilişkisini kurmaya başlamadan önce, bu binayı ya da mekanı deneyimleyecek olan 

kişilerin nasıl hissedeceklerini, nasıl bir hisle o mekanda çalışacaklarını, nasıl motive 

olacaklarını ve evlerine döndüklerinde hangi duyguyu beraberlerinde götüreceklerini 

öngörmeye ve yönlendirmeye çalışıyoruz. 

Tasarım ofisiniz İstanbul merkezli olsa da yurt dışına ve Türkiye’deki yabancı 
müşterilere birçok proje yapıyorsunuz. Bu projelerde yerli malzemeler 
kullanmanın ne gibi avantajları olduğunu düşünüyorsunuz?

Yurt içindeki alışveriş merkezleri ve ticari mekanlarla ilgili tecrübelerimiz bize benzer 

ve daha büyük ölçekli yurtdışı projelerini getirdi. Şu an Türkiye’deki daha orta ölçekli 

projelerimizin yanı sıra Cidde ve Limassol’da alışveriş merkezi ve konut projelerimiz 

devam ediyor.

Tüm bu projelerde yerli ürünleri kullanmayı çok istiyorum fakat yerli ürünlerin de 

bizim bu isteğimizi desteklemesi gerekir ki işveren tarafında kabul görsün. Biz GVDS 

olarak, Kale ile birlikte çeşitli ölçeklerdeki birçok projede birlikte çözüm ürettik ve her 

defasında sonuçtan çok mutlu olduk. Bu bahsettiğim memnuniyetin sebebi; grubun 

tasarıma verdiği değer ve yatırımın, güçlü üretim ve detay hizmetiyle de doğru orantılı 

olması.

Günümüzde restoran ve kafelerin ilgi görmesinde tasarım çok önemli bir rol 
oynuyor. Bu anlamda tasarımcının yeni nesil ürün gamına erişmesi büyük önem 
taşıyor. Kale’nin ürün gamı bu anlamda size bir özgürlük tanıyor mu?

Tasarım özgürlüğünü malzeme çeşitliliğinin miktarına bağlamak çok doğru olmayabilir; 

benim için sürdürülebilirlik ve kalite daha önemli. Kale bu anlamda müstesna bir 

örnek çünkü ürün kalitesi ve tasarım anlamında çok öngörülü ve başarılı. Tabii her 

şey tasarım ve ürün kalitesiyle bitmiyor; üretim süreci, satın alım, teknik destek gibi 

işletme ile ilgili konularda da profesyonel bakış açısı projenin başarılı bir şekilde 

gerçekleşmesini sağlıyor. 

Bunların haricinde az önce de bahsettiğim gibi Kale ile ilgili en çok sevdiğim ve 

kendimi en rahat hissettiğim durum; tasarıma bakış açısı… Tasarıma en az bizim kadar 

değer verip, sahip çıkılması projeyi besliyor ve bize ilham veriyor. Örneğin en son 

Cersaie Fuarı’nda gördüğümüz, Can Yalman’ın tasarladığı Truva Serisi, ailenin, grubun 

bulunduğu, doğduğu coğrafyaya ettiği müthiş bir teşekkür. Kalesinterflex ürünü de 

ebat, yüzey, kalibrasyon konularında eşsiz bir örnek. Sıklıkla ve içimiz çok rahat bir 

şekilde tasarımlarımızda kullanıyoruz. Vitrifiye grubunda ise son yıllardaki serilerini 

birçok projede kullandık, özellikle renkli vitrifiye serilerini kullanmayı çok seviyoruz.

Aynı zamanda hem mimarlık hem iç mimarlık eğitimi aldınız. İç mekan ve dış 
mekan bütünlüğünü sağlamak için nasıl bir yol izliyorsunuz?

Hayatımızdaki sınırlar giderek esniyor. Bu anlayış mekan algımızı da etkiliyor, dış 

cidarın ya da iç kabuğun nerede başlayıp nereye uzandığının hem önemi azaldı 

hem de yapıların iç kabuk ve dış mekanla olan ilişkisinin ara kesiti olan eşikler daha 
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tasarıma bakış açısı… Tasarıma en 
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tasarımının içinde yer almak, bizim için manidar olması ile birlikte keyifli bir proje süreci 

geçirmemizi sağladı. Kafeyi ilk gezdiğimizde öncelikle birbirinden farklı zamanlarda 

ve tarzlarda yapılan mekanlarda bir konsept bütünlüğünün sağlanması gerektiğine 

karar verdik. 16 yıldır aktif hizmet veren mekanın tiyatro sahne dekorlarından oluşan 

aksesuar ve mobilyaları, geçmişi ve geçmişten gelen hikayeleri anlatıyordu. Bu 

sebeple mekanın hissiyatını bozmadan mevcuttaki birçok mobilya, aksesuar ve 

ressam tarafından yapılmış olan duvar resimlerini koruyarak çalıştık. Bu sebeple 

tasarım sürecimizdeki “yaşanmışlık” kavramı en önemli kriterimiz oldu. 

Oyun Atölyesi’nin kafesi için zemin tasarımında Kale ürünlerini kullandınız. Bu 
tercihinizde neler etkili oldu?

Geçen yıl Pera Palas’ta lansmanına da katıldığımız Çanakkale Seramik’in Pera 

Koleksiyonu’nu çok beğenmiştik. Geçmişten ilham alan bu koleksiyonun desenlerini 

karıştırarak ürünü mekan ile buluşturduk. Pera dışında 20x120 cm boyutlarındaki 

ahşap görünümlü seramik, sıcaklık etkisini sağlamak için seçimi yapmamızda etkili 

oldu. Mekanları birbirinden ayıran farklı bir zemin malzemesi arayışımızı da hem Pera 

ile hem de ahşap görünümlü seramikle uyumlu ve malzeme birleşimini natürel şekilde 

sağlayacak beton görünümlü gümüş rengi seramik seçimiyle tamamladık.

Sizce zemindeki Kale seçiminiz mekanın tarzını nasıl etkiledi?

Özellikle duvarda kullanmayı istediğimiz renkler gri ve koyu tonlarda olduğu için gri 

rengin soğuk etkisini kıracak bir zemin malzemesi arayışındaydık. Özellikle ahşap 

görünümlü seramik dokusu ile doğallığı vurgulayan, mekanın sıcaklık etkisini artıran, 

ilhamını geçmişten alan Çanakkale Seramik’in Pera Koleksiyonu mekanda istediğimiz 

yaşanmışlık hissini vurgulamamızı sağladı.

Tasarımlarınız için malzeme seçerken öncelikleriniz neler oluyor?

Trendleri ve firmaların yeni çıkan ürünlerini çok yakından takip ediyoruz. Yurt dışı ve 

yurt içi fuarlarının yanında malzeme firmalarıyla sürekli iletişim halindeyiz. Yeni çıkan 

ürünlerin bilgisi, numunesi bize mutlaka gelir.  Hem dijital hem fiziksel olarak ciddi bir 

malzeme datamız var. Malzeme seçimlerimizi konsept proje oluştururken yapıyoruz. 

Bazen beğendiğimiz bir malzeme tasarımda çıkış noktamız bile olabiliyor. Mekanın 

ruhuna uygun, birbiri ile uyumlu malzemeler seçmeye özen gösteriyoruz. Bu uyum, 

boya renginden seramik dokusuna, ahşabın tonundan, aydınlatmanın ışık rengine, 

masa üstündeki aksesuardan perdenin kumaşına kadar geçerlidir.

Diğer yandan malzeme seçimi yaparken bütçeye uygunluğa da çok önem veriyoruz. 

Aynı görüntüyü farklı bütçelerde sağlayıp müşterimize önerebilmek için sürekli yeni 

malzeme arayışındayız.

Kale ürünlerinin tasarımlarınızdaki yeri nedir?

Kale bizim en çok tercih ettiğimiz markaların başında geliyor. Özellikle karo ürünlerde, 

boyut avantajı, renk skalası, doku alternatifleri ve en önemlisi de uygulama esnasında 

kalitesinden emin olmamız, Kale ürünlerini tercih etme sebeplerimizdir. Bir diğer 

konu da, hizmet kalitesi. Bizler için çok önemli olan ürün seçim sürecinde, numune 

taleplerimizde ve müşterimizi satın alma sürecine yönlendirdiğimizde en iyi hizmeti 

alacağımızı biliyoruz.

Türkiye’de iç mimari tasarımların ve uygulamaların zamanla nasıl bir gelişim 
gösterdiğini düşünüyorsunuz?

Ülkemizde turizm ve gayrimenkul yatırımlarının son 20 yılda ciddi anlamda artması, 

inşaat sektörünün de paralel olarak gelişimini sağladı. Zaman içinde bolca üretilen 

bu yatırımların birbiriyle rekabeti, başka ihtiyaçlar doğurdu. Bu ihtiyaçlardan çoğu 

tasarımla ilgili oldu. Tasarım ile farklılaşma önemli bir kriterken, bir yandan da binaları 

doğru işlevlendirmenin, doğru malzeme seçiminin, doğru projelendirmenin ve bu 

sayede hem zamandan hem paradan tasarruf etmenin önemi ülkemizde bir nevi 

keşfedildi. Keşfedildi diyoruz çünkü zaten mimarlık ve iç mimarlık mesleklerinin 

amacı bu ama ülkemizdeki yatırımcılar ne yazık ki bu aşamaları gereksiz görüp doğru 

planlanmamış, doğru tasarlanmamış, yapbozlarla ilerleyen bir süreç ve sonuçta da 

son kullanıcıya bir kolaylık, bir yenilik vadetmeyen binalar ortaya çıkarmaya alışıklardı. 

Bugün, birçok yatırımcı, inşaat sektörü için yoğun geçen son 10 yılda iç mimarlık 

şirketleriyle çalışma prensiplerini hem süreçlerini doğru yürütmelerini sağladığı hem 

baştan doğru bütçe ile ilerleyebildikleri hem inşaat aşamasında zaman kazandıkları 

hem de daha kolay satış yapabildikleri için “olmazsa olmaz” olarak görebiliyor.

Gönye Tasarım Ofisi olarak birçok önemli proje gerçekleştirdiniz. Bu projelerde 
iç mekan kurgusunu oluştururken nasıl bir yol izliyorsunuz?

Proje bize geldikten sonra, ilk önce müşterimizle, projede sözü geçen herkesin 

dahil olduğu bir toplantı yapıyoruz. Beklentileriyle birlikte belirlenmiş teknik şartları 

öğreniyoruz, ayrıca örnek mekanlar ve malzeme kombinasyonları ile hazırladığımız 

moodboard çalışmasıyla yatırımcının çizgisini ve taleplerini öğrenmeye çalışıyoruz. 

Mimari proje üzerinden önce yerleşim kontrolü ve düzenlemesi yapıyoruz. Yerleşimde 

işlevselliği etkileyen statik veya mekanik sorunlar varsa mimar ve ilgili müellifle bu 

şartları düzeltmek üzere toplantılar yapıyoruz. Yerleşim planları onaylandıktan sonra 

konsept çalışmaya başlıyoruz. Müşteriden aldığımız yönlendirmeye istinaden projenin 

bulunduğu bölge, hedef kitle, metrekare satış fiyatı ve yatırımcı firmanın çizgisi 

doğrultusunda en uygun tarzı, konsept ekibimizle beraber belirleyerek tasarıma 

başlıyoruz.

Tasarımını yaptığınız Oyun Atölyesi tiyatro dünyası için uzun yıllardır en önemli 
mekanlardan biri. Bu anlamda tasarım sürecinde nelere dikkat ettiniz?

Antre Kafe’nin Oyun Atölyesi ile bağlantılı bir işletme olması ve sevgili Haluk Bilginer 

gibi değerli bir sanatçıyla birlikte çalışmak, sanata hizmet veren bir mekanın 
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Hayal gücü kadar sınırsız yüzeyler

Türkiye’de ilk kez Kalebodur tarafından bir araya 
getirilen çift sürgü sistemi ve üstün renklendirme 
teknolojisi KaleStone+ ürünlerinde. Kalebodur’un 
özenle seçilmiş yeni porselen karoları; Onxy, Terrazzo 
ve Cement sınırsız yüzey ve renk alternatifi sunuyor. 
Fullbody porselen serisinin sıra dışı renklendirme 
teknolojisi sayesinde doğal renk geçişleri, çok çeşitli 
zengin yüzeyleri; derin kabartma yapısı ve doğal 
görünümüyle parlak ürün kullanımının konforunu ve 
farklılığını yaşamak mümkün.

K A L E S T O N E +



Aynı zamanda bir ressamsınız. Kale ürünleri ile estetik anlayışınız arasında nasıl 
bir uyum yakaladınız?

Mesleğin getirdiği bir estetik algısı muhakkak. Leke ve çizgi benim için bir aşk. 

Kale’den seçtiğim ürünlerde de bu etkiler ön planda. 

Evinizi dekore ederken herhangi bir tasarım anlayışına bağlı kaldınız mı? Yoksa 
evinizde farklı akımların etkilerine rastlanıyor mu?

Bir tasarım anlayışını benimsemeye gayret göstermedim doğrusu; ama birçok 

akımdan, tarzdan esinti var. Tasarım anlayışımı dekorasyon anlamında beni özgür 

kılan, eklektik stille tanımlayabilirim. Belli kuralları ve kalıpları takip etmedim. Hem 

iddialı hem de mütevazi parçalar var. Modern ve farklı tarzları yansıtan mobilyalar bir 

arada. Vintage aksesuarlar ve zamansız parçalarla zenginleşen bir stil hakim. 

Karadeniz’de yaşamanın sanatınıza nasıl bir etkisi oldu?

Olumlu ve olumsuz etkileri var elbette; ama bu işi ruhumla yaptığımı varsayarsak, 

ruhuma çok iyi gelen bir doğada yaşıyorum.

Kale 
Ürünlerini 
Nasıl 
Kullandı?

İç mimarisinde ve dekorasyonunda Çanakkale Seramik’in Millenium serisini 
kullandığınız bir eviniz ve mutfağınız var. Tasarım sürecinde neden Kale’yi ve 
özellikle bu seriyi tercih ettiniz? 

Aslında sadece mutfağımda değil, evin tüm ıslak zeminlerinde Kale’yi tercih ettim. 

Koridorlar, balkonlar, tüm banyo ve mutfak döşemeleri... Kale yıllardır güvendiğim, 

ürünlerini kullandığım bir marka; ancak tercih etmemdeki asıl sebep, evimde görmek 

istediğim tüm yüzeylerin Kale’de olmasıydı.

Mutfağımda Millenium serisinden başka bir ürün iyi durmazdı sanırım. Dolapların 

formundaki tekdüzeliği, ara taş dizilimiyle hareketlendirmek istedim. Serinin geometrik 

formu ve parçalanma algısı oldukça işime yaradı. Mutfağımı bütünledi ve tamamladı. 

Modern bir dokunuştu Millenium.

Aynı parçalanma algısını zeminde Kalebodur Hexagon serisini kullanarak devam 

ettirdim. Altıgen formdaki karoların siyah ve krem tonlarını, damalı bir dizilimle 

kullandım. 

Kale ürünlerini seçerken nelerden ilham aldınız? 

Mekan oluştururken planlama aşamasında çok fazla fikre sahip olabiliyoruz. Bunda 

takip ettiğimiz dekorasyon yayınları ve sosyal medya çok büyük rol oynuyor. Çoğu 

zaman beğeni algılarımıza yapılan müdahaleleri fark etmek zor oluyor. Sevdiğin tarzlar 

az çok belli olsa da, seçtiğiniz bir ürün sizi bambaşka yerlere götürebiliyor. Benim 

de biraz öyle oldu. Banyo için seçtiğim ilk ürün küvetti. Bir küvetin tüm banyoyu 

şekillendirdiğini söyleyebilirim. Victorian serisi küvet ve lavabo, Calacatta White serisi 

bordürleri seçmemde büyük rol oynadı. Sonrasında Victorian armatür, küvet bataryası 

ve Kale Vista mobilyası ayna dolabı ile tercihler sıralandı.

Kale ile döşenen bir mutfağınız ve bu mutfaktan çıkan yemekleri 
paylaştığınız bir Instagram hesabınız var. Profilinizin şu an olduğu hale geliş 
süreci nasıl gerçekleşti?

Yemekle ilgili bir hesabım olduğunu düşünmesem de, mutfağa olan ilgim biraz öne 

çıktı sanırım. Maksadım bu değildi aslında. İlgi duyduğum, yapmaktan keyif aldığım 

şeyleri paylaşıyorum genelde. Estetik bulduğum her şey olabilir. Mutfak da başka 

bir aşk ve estetik; çoğu zaman sanat gibi. 

Yemek yapmaya olan ilginiz nasıl başladı?

Yemek konusunda çok maharetli bir aileden geliyorum. Misafirlerimize leziz 

yemekler pişirmek çok önemlidir. Sunum ve sofra da. Gördüklerimden etkilendiğim 

muhakkak. Çok küçük yaşlardan beri mutfakta olmayı severdim. 

Yemek tariflerinizde genellikle doğal ve yöresel ürünleri kullanıyorsunuz. 
Yaşam tarzınızın sağlığınıza ve ruh halinize nasıl bir etkisi oldu?

Çok şanslıyım ki yaşadığım topraklar, ruhuma da, bedenime de çok iyi geliyor.

Temel gıdalarımızın en doğalını kolayca bulup, sağlıkla besleniyoruz. Şifalı 

yayla otlarıyla beslenen ineklerden süt alıp; kaymak, yağ ve yoğurt yapıyoruz. 

Bozulmamış atalık tohumlardan üretilen sebzelerimizi bahçelerden topluyoruz. 

Denizimizden balığın en güzelini alıyoruz. Doğanın ikramlarını, minnetle kabul 

ediyoruz.. 

İstanbul’da yaşamıyor olmanın olumlu ve olumsuz tarafları sizce nelerdir?

İstanbul çok telaşlı bir şehir, tempolu. Herkesin acelesi var; çünkü her şey çok 

hızlı akıyor. Yaşamak için çok ideal bir şehir değil gibi. İnsanların çoğu da zaten 

sadece ikamet ediyor İstanbul’da. İstanbul’u gerçek anlamıyla yaşayanların sayısı 

az. Diğer yönden birçok sanatsal aktivitenin merkezi. Konserler, sergiler, oyunlar ve 

gösteriler. Bunlardan uzak kalmak benim için can sıkıcı. İnsanı besleyen çok fazla 

aktivite var. Trabzon’da bunların eksikliğiyle yaşıyoruz. 

Rutin bir gününüzü bizimle paylaşır mısınız?

Pek rutin bir hayatım yok aslında. Evde kendime kendime kalıp üretmeye vakit 

ayırdığım zamanlar da çok keyifli, dostlarımı davet ettiğim kalabalık zamanlar da. 

Kışın genelde evde, yazın dağlardayım.

LEKE VE ÇİZGİ ONUN İÇİN BİR AŞK

Sena 
Yıldırım
Ropörtaj: DENİZ ŞENLİLER

Kale                  Unicera Magazine Kale                  Unicera Magazine

Banyo için seçtiğim ilk ürün 
küvetti. Bir küvetin tüm banyoyu 
şekillendirdiğini söyleyebilirim. 
Victorian serisi küvet ve lavabo, 

Calacatta White serisi bordürleri 
seçmemde büyük rol oynadı. 

Sonrasında Victorian armatür, küvet 
bataryası ve Kale Vista mobilyası ayna 

dolabı ile tercihler sıralandı.
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ORÇUN ERSAN 
ACE Mimarlık

Kalesinterflex çok ideal bir 
malzeme; hem farklı ölçülerde 
boyutlandırılabilmesi, hem büyük 
plakalar halinde kullanılabilmesi, hem 
de cepheye çok az yük getirmesiyle 
dikkat çeken bir alternatif. Ayrıca 
hedeflediğiniz etkiyi yaratabilecek 
çeşitliliğe sahip; aradığınız doku ve 
renkleri çok rahatlıkla bulabildiğiniz, 
bir yandan da çok iyi teknik destek 
alabileceğiniz bir ürün. 

MUTLU 
ÇİLİNGİROĞLU 
Mutlu Çilingiroğlu Mimarlık

Kalesinterflex’i kullanmamızdaki en 
önemli sebep ebat, hafiflik, montaj 
kolaylığı ve satıh temizliği. Çünkü 
aynı şeyi alçı sıvayla da yapabilirsiniz 
fakat o kadar metrekareyi nefasette 
sonuçlandırmak çok da kolay olmaz. 
Dolayısıyla biz severek hem iç 
mekanlarda hem de dış mekanlarda 
kullanıyoruz. Yıllar geçse de 
eskimeyeceğini, dayanıklı bir malzeme 
olduğunu düşünüyorum.

ILGIN AVCI 
CAA Studio

Hem cephe hem de iç mekanda 
kullanılabilecek bir malzeme 
arayışındayken Kalesinterflex’i 
keşfettik; ürünün büyük ebatlarda ve 
kolay kullanılabilir olması hata payını 
çok azaltıyordu. Gerek dokusu gerek 
ebatlarıyla tasarıma önemli katkıları olan 
bir ürün.

KEREM YAZGAN 
Yazgan Design Architecture

Kalesinterflex aslında camdan 
elde edilmiş çok boyutluluk hissini, 
seramikte veren ürünlerden biri. Büyük, 
geniş yüzeyleri kaplamak için elverişli, 
esnek ve hafif; iç ve dış cephelerde 
kullanmak için uygun. Biz Ankara 
Spor Salonu’nun iç cephesinin renkli 
olmayan kısımlarını Kalesinterflex 
sarmaladık. Buradaki en önemli fikir 
temiz ve dayanıklı bir yüzey elde 
etmekti çünkü 11 bin kişilik bir salon 
yaptığınızda kirlenme riski doğuyor; 
Kalesinterflex bu durumu bertaraf 
edilebiliyor.

CELAL ABDİ GÜZER 
CAGAW

Kalesinterflex’i kullanmamızın birkaç 
nedeni var; bunlardan bir tanesi boyut 
ve hafiflik anlamında çok özgün bir 
ürün olması, çok ince katmanlar 
halinde kullanabiliyorsunuz. İkincisi 
benzer malzemelerde bulamayacağınız 
ebatlara sahip olması. Üçüncüsü 
ise dayanıklı ve yapay olmayan çok 
inceltilmiş bir malzeme olması; renk 
seçenekleri de mevcut; hem zeminde 
hem cephede kullanabiliyorsunuz. Bu 
saydıklarım projede süreklilik için imkan 
tanıyor.

SABRİ PAŞAYİĞİT 
SPArchitects

Yaptığımız araştırmalarda 
Kalesinterflex’in bize farklı açılardan 
çok uygun bir ürün olduğunu gördük; 
öncelikle tasarladığımız proje ürünle 
tamamen hayata geçebildi. İkincisi 
ürünü kullandığımız bina dört yaşını 
doldurmasına rağmen hala ilk 
günkü gibi ve ben bunun 20 sene 
daha süreceğini düşünüyorum. 
Kalesinterflex’in bir diğer avantajı ise 
farklı boyutlarda üretilmesi; bu özellik 
yüksek yapılarda bize büyük kolaylık 
sağlıyor. 

HASAN ÇALIŞLAR 
Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık

Kalesinterflex bizim için bir can 
kurtaran. Malzemeyi daha önce 
yaptığımız konut projelerinin 
cephelerinde, askı sistemlerde 
kullanmıştık; döşemede bir metreye 
üç metre ebatlarında, lamine ederek 
kullanmak ciddi bir presizyon 
gerektiriyordu ve gördük ki elimizdeki 
ürün bu presizyonu sağlayacak 
nitelikteydi. Bu bire üçlük plakalar 
mekanın bütünselliğini hiç bozmadı, 
projeye bambaşka bir hava verdi. Yine 
Kalebodur’un dört farklı serisinden 
kullandığımız duvar panolarıyla 
Kalesinterflex yer döşemelerini bir 
araya getirdik ve istediğimiz sonucu 
aldık. 

MURAT KADER 
İki Design Group

İnsanların projelerde çoğunlukla 
baktığı şey aslında cephe etkisi 
ve çizgisi. Burada en önemli konu 
malzeme. Vadi İstanbul’un vazgeçilmez 
malzemelerinden biri; önemli çözüm 
ortağımız Kalebodur Kalesinterflex 
ürünüydü. Hafif, esnek, narin, istediğimiz 
şekli verebildiğimiz ve istediğiniz 
doku ve renkte üretebildiğiniz 
malzeme projelerimizi tamamen 
özelleştirmemize, kişiselleştirmemize, 
özgünleştirmemize imkan verdi. 
Kalesinterflex projelerimizde kendi 
dokusunu, çizgisini, varlığını yansıtan bir 
ürün haline geldi. 

AHMET ALATAŞ 
Alataş Architecture

Projelerimde Kalesinterflex’i tercih 
etme sebebim uygulama desteğini 
ve hassasiyetini proje sonuna kadar 
hissetmem. Malzemenin bu kadar 
hassas işlenmesi ve yerleştirilmesi 
de beni çok etkiliyor. Bugüne kadar 
hep reddetmiş olsak da projelerimize 
doğallık hissini veren, gerçekten o 
doğallığa sahip olduğumuza inandıran 
bir malzeme Kalesinterflex.

NEVZAT SAYIN 
NSMH

Hijyenik koşulların ön planda olduğu 
projelerimde ıslak hacimlerde 
kullanılacak karoların ve kaplama 
malzemelerinin az derzli olması bizim 
için önemli bir parametredir. Bunu 
sağlayan ender malzemelerden 
bir tanesi de Kalesinterflex. Ürünü 
tercih etmemdeki ikinci neden 
uygulamada önünüze gelen boyutların, 
projelendirilen boyutlardan farklı 
çıkması fakat Kalesinterflex’in, 
yapının fiili durumuna çok daha kolay 
ölçülendirilebilmesi bu tarz riskleri 
ortadan kaldırıyor; neredeyse custom-
made karo yapabiliyorsunuz. 

EMRE AROLAT 
Emre Arolat Architects

Kalesinterflex devrim niteliğinde 
gördüğümüz ürünlerden biri; büyük 
ebatlarda döşenebilen, ince ve 
hafif bir malzeme olması nedeniyle 
çok dikkat çekici. Zorlu PSM gibi 
yüzbinlerce kişinin kullanacağı bir 
mekan tasarlarken Kalesinterflex’i 
tercih etmemizin sebebi insanların 
elini sürdükleri, temas ettikleri zaman 
da rahatsız olmayacakları, hatta 
ellerini sürmek isteyecekleri ama 
el sürmelerinden dolayı herhangi 
bir problem yaratmayacak, yıllarca 
kullanılabilecek bir ürün olmasıydı; bu 
görevi bugüne kadar layıkıyla yerine 
getirdiğini düşünüyorum. 

GÜRHAN BAKIRKÜRE 
Bakırküre Architects

Bizim mimari anlayışımız strüktür, 
fonksiyon ve estetik kavramlarının 
vazgeçilmez unsur olarak ele 
alınmasıyla şekilleniyor. Bu üç unsurdan 
biri olmazsa aslında mimarinin pek 
bir değeri olmuyor. Kalesinterflex 
de bu tanıma çok uyan bir malzeme. 
Kalesinterflex kaplama malzemesi 
işleviyle, estetik olarak sağladığı yüzey 
dokusuyla, yüzey desenleriyle ve de 
strüktür olarak sağlamlığıyla mimari 
anlayışımızı destekliyor. Kalesinterflex’i 
seçmemizdeki bir diğer neden büyük 
boyutlu olması ki bu derz görmeme 
isteğimizi karşılıyor.

ALİŞAN ÇIRAKOĞLU 
CAA Studio

Kalesinterflex özellikle farklı ebatlarıyla 
dikkatimizi çeken bir malzemeydi fakat 
projeler değiştikçe, ürün gamında yer 
alan farklı dokular da bizim için bir tercih 
sebebi oldu. 

DİLGÜN SAKLAR 
Tekeli-Sisa Mimarlık

Kalesinterflex mimari tasarımlarda 
yalın bir dil oluşturmamıza yardımcı 
oluyor; yaratıcılıkta ufuk açan bir 
malzeme, homojen ve doymuş bir 
yüzey dokusu var. Aynı zamanda 
parlaklığıyla da dikkat çekici; hem 
mat hem parlak yüzey tercihlerimizde 
bizi tatmin ediyor. Esnek bir malzeme 
oluşundan ötürü kavisli yüzeylerde 
kullanma imkanımız var; fireyi çok aza 
indiriyor. Son projelerimizden Sabiha 
Gökçen Havaalanı’nın ilave binasında 
Kalesinterflex’i kullandık. 

AYDAN VOLKAN 
Kreatif Mimarlık

Kalesinterflex’in çok alternatifli 
oluşu, hem iç mekanlarda hem de 
dış cephede kullanabilmesi büyük bir 
avantaj. Özellikle bizim gibi hastane, 
üniversite kampüsü yapan proje ofisleri 
için malzemenin birçok varyasyonu ve 
ebatının olması müthiş. Doku ve renk 
farklılıkları sunan Kalesinterflex, kamu 
yapıları için ürettiğimiz projelerde birinci 
tercihimiz. 

ATİLLA KUZU 
Zoom

Kalesinterflex’in en önemli avantajı 
boyut probleminin olmaması. Çünkü 
yaptığınız projelerde birbirinden 
farklı boyutlar söz konusu olabiliyor; 
tasarımı ancak çok büyük ebatlı 
malzemelerle hayata geçirebiliyorsunuz. 
Kalesinterflex bunun gibi projeler için 
çok uygun; hem kalınlık avantajıyla 
hem boyut avantajıyla nitelikli sonuçlar 
ortaya koymanıza yardımcı oluyor. 

K A L E S İ N T E R F L E X’ İ  A N L AT I YO R .



Toplumsal olarak yemekle olan ilişkimizi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yemek için yaşıyoruz! Bizim toplumumuzda yedi yaşındaki çocuk size bir krep tarifi 

verebilecekken, Amerika’da bir çocuk domatesi konserve bir gıda zannediyor. Buradaki 

temel fark, yemeğin bizim için ne ifade ettiğini ortaya koyuyor. “Evde yemek pişen” bir 

toplumuz; dolayısıyla insan küçük yaşta yemekle tanışıyor ve onunla ihtiyacın ötesinde 

başka bir ilişki kuruyor. Aynı zamanda üzerinde bulunduğumuz toprakların zengin yemek 

kültürü ve tarihi de bu durumu etkiliyor; doğu, batı, kuzey ve güneyden bambaşka 

lezzetler yıllarca bu topraklara gelmiş... Sosyolojik açıdan baktığımızda bir de işin 

paylaşım tarafı var; paylaşarak, uzun uzun sohbetler ederek yemek yemeyi seviyoruz. 

2010 yılından beri Arda’nın Mutfağı’nı izliyoruz. Arda’nın “mutfağının” bu kadar 
sevilmesinin sebebi sizce ne?

2003 yılında catering şirketimi kurarken bir mottom vardı: Doğada bulabileceğimiz 

sıradan malzemelerle sıra dışı tarifler ortaya çıkarabileceğimiz yemekler yapmak. 

Evde Arda’nın Mutfağı’nı izleyenlere ve restorana gelen misafirlere tanıdıkları lezzetleri 

alışılmışın dışında bir birliktelikle servis etmek ve “hiç aklıma gelmemişti, ne güzel 

olmuş!” dedirtebilmek önemli benim için. Mesela Mükellef Ocakbaşı’nda imza 

lezzetlerimizden biri “kuru biber kızartması”. Aslında bildiğimiz kurutulmuş biber fakat 

biberleri Aydın’da yetiştirip, hasat ettirip, sonrasında özel olarak daha etli kurutturuyoruz. 

Aynı şekilde yıllardır Arda’nın Mutfağı’nda da tanıdık ürünlerle bambaşka lezzetler 

yaratarak bu samimiyeti yakalamaya çalışıyoruz. 

Mükellef Ocakbaşı’ndan bahsedelim... Neden bir ocakbaşı açmaya karar 
verdiniz?

Hoşuma giden yemekleri yapmayı seviyorum; ocakbaşı da sevdiğim yemeklerin 

servis edildiği rahat bir konsept. Ocakbaşında sunulan yemekler, bayramlarda 

ve aile buluşmalarında insanların bir araya gelip paylaşarak, uzun uzun sohbetler 

ederek yemekler yediği sofraları anımsatıyor bana; bu yüzden de bu konsepti samimi 

buluyorum. Her ne kadar dünyanın dört bir yanından farklı konsept ve mutfaklar 

İstanbul’a gelse de insanların dönüp dolaşıp böyle mekanlar açmasının ve buralarda 

yemek yemeyi tercih etmesini de bu samimiyete bağlıyorum. 

Eski bir mirasın üzerine yeni nesil bir ocakbaşı açarken tasarımdan nasıl bir 
beklentiniz vardı? Kale ürünleri bu anlamda beklentinizi nasıl karşıladı?

Benim için tarif, menü, dekorasyon; hepsi bir bütün. Mükellef Ocakbaşı için de aynı 

şey geçerli. Mükellef Ocakbaşı’nın yerinde başka bir isimle hizmet veren bir restoran 

vardı. Yıllar içinde makyaj üzerine makyaj yapılmış bir mekana dönüşmüştü oysa doğal 

hali oldukça güzeldi. Bu yüzden mekanın havasını çok bozmadan doğal güzelliğini 

ve ışığını ortaya çıkarmak gerekiyordu. Mekanı tasarlarken malzeme üzerinden yola 

çıktım; Çanakkale Seramik Orientile Koleksiyonu Feza Serisi’nden parlak petrol mavisi 

seramikleri; meşe rengi ahşap, bakır ve antrasitle bir araya getirdim. Böylece mekanın 

doğal ışığı ortaya çıktı. Feza oldukça güzel bir seramik; mekanın daha canlı ve aydınlık 

görünmesini sağladı. En görünür yerlerde baklavalı hareleri olan Fezaları yerleştirerek 

mekanı aydınlatırken, meşe ve bakırla da mekana daha sıcak bir hava verdik. Zeminde 

de beton etkisini hissetiren Luxury Cement ürününü kullandık.

Omuz Omuza, Mükellef ve Mükellef Ocakbaşı’nda Kale ürünleri kullanılıyor. Kale 
ürünlerini seçmenizin sebebi nedir?

10 yıldır mekanlarımda banyo, mutfak, dış cephe, iç cephe ve zeminde Kale ürünlerini 

kullanıyorum. Kale’de sevdiğim pek çok şey var; öncelikle yerel bir marka; ürünleri doğal 

ve ihtiyaçlarıma cevap verecek ürün çeşitliliğine sahip. Standart bir ürün aradığımda da, 

frapan ve farklı bir model aradığımda da Kale’de bulabiliyorum.

Televizyon programınız Omuz Omuza’nın seti de sade fakat dikkat çekici. 
Tasarımda Çanakkale Seramik Crocodile’i tercih ettiniz. Neden?

Omuz Omuza’da çok sade bir dekor var; ben özellikle duvarların dekorun önüne 

geçmemesini istedim. Dümdüz bir seramik kullanmak soğuk bir hava yaratacaktı. 

Crocodile düz ama hareketli, gözü yormayan ama dikkat çekici bir seramik; tam olarak 

böyle bir etki istediğim için bu ürünü seçtim. 

Kale ürünlerini evinizde de kullanıyor musunuz?

Evet; zeminde, mutfakta ve banyoda... Şu anda Unicera Fuarı’nda da tanıtımı yapılan; 

Kalesinterflex tezgahını mutfağıma uygulatıyorum. 

Mutfağınızda neden Kalesinterflex tezgah kullanıyorsunuz?

Hem profesyonel mutfakta hem ev mutfağında tezgahta çok iş yapılıyor. Profesyonel 

mutfakta paslanmaz tezgahlarda, çapraz bulaşmayı önlemek adına farklı kesme 

tahtaları ve ekipmanlar kullanılıyor ve kullandığınız ekipman ne olursa olsun tezgah 

mutlaka ateş, bıçak ve yıpranmadan zaman içinde zarar görüyor. Kalesinterflex, aynı 

anda birçok şeyi yapabileceğiniz, dayanıklı ve gıdayla çalışılabilir bir malzeme; üzerinde 

kesim yapmak, hamur yoğurmak, asidik ürünlerle ve ateşle tezgaha zarar vermeden 

çalışabilmek mümkün ve sonrasında temizlemesi de oldukça kolay. İşlevsel olduğu için 

hem evde hem de endüstriyel mutfakta geçirdiğiniz zamanı daha kaliteli kılıyor; renk 

seçenekleri ve görünümüyle de göze hitap ediyor.  

Gelecek günlerde ajandanızda neler var?

Karaköy’de Müko isminde bir burger dükkanı açmayı düşünüyorum. Basit, sade ve bir 

bütün olarak iyi burger yiyebileceğiniz rahat bir dükkan olacak. Dediğim gibi ben yemeği 

sevdiğim şeyleri yapmayı seviyorum; burger de bunlardan biri.

Kalesinterflex, aynı anda birçok şeyi 
yapabileceğiniz, dayanıklı ve gıdayla 

çalışılabilir bir malzeme; üzerinde 
kesim yapmak, hamur yoğurmak, asidik 

ürünlerle ve ateşle tezgaha zarar vermeden 
çalışabilmek mümkün ve sonrasında 

temizlemesi de oldukça kolay.

Aslında hem İşletme hem de Sahne 
ve Gösteri Sanatları Bölümü’nden 
mezunsunuz. Yıllarca işletmecilik ve 
yöneticilik yaptınız. Yemek yapma 
tutkunuzu nasıl ve ne zaman fark ettiniz?

Ailem yeme-içme sektöründe olduğu 

için yemekle iç içe büyüdüm. O zamanlar 

aşçılıktan ziyade otelcilik ve organizasyon 

işleri ilgimi çekiyordu. Yemeğe ve yemek 

yapmaya her zaman ilgim vardı; fakat zaman 

içerisinde kendimi profesyonel olarak 

mutfakta buldum. O zamanlar üniversitelerde 

gastronomi bölümü yoktu. Ya yurt dışına 

gidip eğitim alacaktım ya da burada kalıp 

başka bir bölümde okuyacaktım... Sonunda 

burada kalmayı seçtim ve yeme-içme 

sektöründe farklı tecrübeler edindikten 

sonra yemek yapmaya başladım. 

Tariflerinizi oluştururken nelerden ilham 
alıyorsunuz? 

Yemeyi sevdiğim şeylerden ilham alıyorum. 

Tadına baktığım ve hoşuma giden lezzetleri 

yeniden yorumluyorum. Geçenlerde 

arkadaşımın yaptığı bisküvinin tadı, küçükken 

Almanya’dan gelen misafirlerimizin getirdiği 

bisküvilerin tadını anımsattı;  içindeki 

baharatları değiştirip, yeni bir yorum 

katabilirim diye düşündüm. Tarifler böyle 

çıkıyor; yediğim bir şeyin bana verdiği ilhamla 

yeni bir lezzet yaratıyorum. 

11 yıldır İstanbul yeme-içme 
sektöründesiniz. Neler değişti bu süreçte?

Roka Catering & Davet ile 2003’ten beri 

İstanbul yeme-içme sektöründeyim; 

2008’den beri de restorancılık yapıyorum. 

Eskiden çok daha az mekan ve imkan varken 

bugün daha çok mekan var ve arz, talepten 

daha fazla... Müşterilerin daha çok seçeneği 

var; pasta büyüyor fakat pastadan yiyen 

kişi sayısı aynı oranda büyümüyor. Artan 

çeşitlilikle insanların damak tadı gelişti.
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MENÜDEN YER ALACAK TABAKLARDAN, RESTORANDA YER ALACAK APLİKLERE; 
ONUN İÇİN YEMEK YAPMAK MUTFAK İLE SINIRLI BİR DENEYİM DEĞİL. 

Arda Türkmen
Ropörtaj: ELİF BAYRAM   Fotoğraflar: ERBİL BALTA
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3.500 yıllık ihtişamlı bir geçmişe sahip olan Truva’dan ilham alınarak tasarlanan  
Truva Koleksiyonu’nun gelişim sürecinden bahseder misiniz?

Truva, bir şehrin ötesinde çok katmanlı bir hikaye, değer ve kültür; 3500 yıllık tarihi 

boyunca taş, bronz ve metal işçilerinin en iyi örneklerine ev sahipliği yapmış yedi 

katmanlı bir şehir... Bu zenginliği alıp bir ürüne yedirmek çok zor; bu yüzden döneminin 

tasarım, estetik ve işçilik anlayışını inceleyerek Truva’nın mirasından parçaları çağımıza 

adapte edebileceğimiz ürünler tasarlamaya çalıştık. 

Alman arkeolog Schliemann tarafından bulunan Priam hazinesinin en görkemli 
iki parçasına; Diadem taçlara referans veren “Diadem” serisinin ortaya çıkış 
sürecinden bahsedebilir misiniz?

Her parçası başlı başına bir koleksiyona ilham olabilecek Priam hazinesinin 

Diadem’inin görkemini, ışık yansımalarıyla ve altın işlemeleriyle üç boyutlu olarak 

seramiğe taşımak üzere yola çıktık. Dönemin altın işçiliğini ve detaylarını anlamaya 

çalışarak yarım ay şeklindeki bu tacın ihtişamını yansıtmak istedik. İlk etapta, banyoda 

en fazla gördüğümüz ve etkileşimde olduğumuz alan lavabo ve aynanın etrafına bu 

tacı giydirmeyi düşündük; ne kadar ihtişamlı olacağını da uygulamada kullanıcının 

tercihine bırakan bir tasarım yaptık. 

Homeros’un Ilyada’sına konu olan ve Kaz Dağları’ndan ilham alan “Iliada” serisi 
hangi özellikleriyle öne çıkıyor?

Yedi farklı şehirden oluşan Truva’nın katmanlarını yansıtma fikriyle yola çıkarak 

oluşturduğumuz seri ismini Kaz Dağları’ndan alıyor. Bu seride Truva’da her çağda ve 

her köşede kendini gösteren altıgen formdan ve yine hazinenin ışıltısından ilham aldık. 

Üç boyutlu çizgiler kullanarak da çağlar boyunca kullanılan altıgen formun derinliğini 

vermeye çalıştık. 

Tarihi ve kültürel pek çok referansı bünyesinde barındıran bir koleksiyonun 
tasarlamanın en büyük zorluğu nedir? 

Kültürel bir mirası, o dönemin bakış açısı ve duygusuyla ürüne aktarırken, aynı 

zamanda ürünü çağımızın anlayışı ve koşullarına adapte edebilmek.

Truva 
Koleksiyonu
Binlerce yıllık, çok katmanlı bir 
kültüründen ilham alan 
Çanakkale Seramik  
Truva Koleksiyonu’nun tasarımcısı  
Can Yalman’la konuştuk. 
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İtalyan mermeri

Mermerin yeni boyutlara büründüğü I’m Italian Marble 
serisi, sıra dışı tasarımı ile yaratıcılığı beslerken geniş 
yüzey ve renk yelpazesiyle tasarımcılara özgün 
çözümler sunuyor. 

I ’ M  I TA L I A N  M A R B L E

Ropörtaj: ELİF BAYRAM   Fotoğraflar: İSA ŞİMŞEK



Aromaterapi nedir?

Yaklaşık 6000 yıllık bir geçmişe sahip koruyucu hekimlik sistemi olan Aromaterapi, 

bitkilerin, kabuk, yaprak, çiçek, meyve, tohum, sap, kök gibi farklı yerlerinden çeşitli 

yöntemlerle elde edilen güzel kokulu yağlar aracılığıyla “ruh-beden-zihin” dengesi 

vermeyi amaçlar. Aromaterapik ürünler, içerisinde zararsız kabul edilen koruyucular da 

kullanılabilen doğal kozmetiklerden farklı olarak, sadece saf uçucu yağlar, soğuk sıkım 

baz yağlar ve bitki sularıyla hazırlanan saf ürünlerdir.

Aromaterapiyle ilgilenmeye nasıl başladınız? 

2003 yılında katıldığım bir eğitimin ardından aromaterapiyle ilgilenmeye başladım. 

Öğrendikçe uyguladım, uyguladıkça mucizelerine şahit oldum, şahit oldukça da 

aromaterapiyi hayatıma daha fazla dahil etmek istedim. Hayatın içinde ihtiyacım olan 

dengeyi, fiziksel ve ruhsal sağlığımı korumanın yolunun yüzümü doğaya ve doğal 

olana çevirmek olduğunu anladım ve hayatımda bu dengeyi kurmanın en iyi yolunun 

aromaterapi olduğuna kadar verdim.  

Aromaterapi üzerine nasıl bir eğitim aldınız?

İlk kez 2003’te katıldığım aromaterapi eğitimin ardından 2004’te Jean-Pierre 

Institute’ta bu konunun Türkiye’deki öncüsü Ecz. Nazan Kemali’den eğitim aldım. Daha 

sonra yurt içi ve yurt dışında birçok sertifika programına katıldım. 2012 yılında da 

International Certified Aromatherapy Institute ve National Association For Holistic 

Aromatherapy’den Certified Master Aromatherapist sertifikası aldım. 

Markanız Homemade Aromaterapi’yi kurarken neyin hayalini kuruyordunuz?

Homemade Aromaterapi’yi kurarken bana ilham veren, Juliette Binoche’un 

başrolünde oynadığı, her şeyden uzak küçük bir Fransız kasabasında açtığı 

çikolata dükkanında yarattığı büyülü dünyaydı. Dükkanın kasabada yaşayan insanlar 

üzerinde yarattığı değişiklikten çok etkilenmiştim ve bu etkiyi yaratabilecek bir şey 

yapabilmeyi hayal etmiştim. 

Homemade Aromaterapi için hazırladığınız ilk reçete neydi?

Hazırladığım ilk reçete, shea butter, susam yağı, lavanta ve biberiyeyle hazırladığım bir 

kremdi; hala da çok sevilen ürünlerimizden biridir.

Favori ürünleriniz var mı?

Homemade Aromaterapi’nin 300’e yakın ürünü bulunuyor; hepsinin de ayrı bir 

hikayesi ve farklı bir yapılma nedeni var. Sanırım benim için en özeli, kanser tedavisi 

gören çok sevdiğim bir yakınım için hazırladığım; vücudunda kemoterapinin neden 

olduğu kuruluğu alan, rahatlatan, biraz olsun topraklanabilmesini sağlayan arındırıcı el 

ovması.

Kale için kastil sabun gibi ürünlerin yer aldığı bir koleksiyon hazırladınız. Kale 
ile gerçekleştirdiğiniz bu iş birliğinden bahseder misiniz? 

Kale X Homemade Aromaterapi koleksiyonu ile evine, hayatına Kale’yi katmış ve 

katacak olanlara, sağlıklı yaşam bilincini, her şeyin en doğalını sunmayı amaçladık. 

Koleksiyonda, Kale’nin yalın çizgisine de uyan bir tasarımla, evde ve banyoda doğallığı 

ve saflığı yansıtmak istedik. Seride %100’ü doğal yağlarla hazırlanmış el, yüz ve vücut 

için kastil sabunlar, el ve vücut ovmasıyla ortamımızı hem enerjik hem de fiziksel 

olarak yenileyen oda kokusu var.

Kale ile Homemade Aromaterapi’nin vizyonun kesiştiği noktalar neler?

Kale ve Homemade Aromaterapi markalarını bir araya getirenin, her ikisinin de 

doğadan gelmiş olması. Seramik toprak ve ateş elementinden doğarken, biz de sıvı 

formda yağlarla su elementini ve beşinci element olarak da sayılan bitkinin ruhunu 

bir araya getiriyoruz. Ayrıca Kale ile tasarlanmış bir evin içerisinde Homemade 

Aromaterapi’nin, basit ve düz olan ile geleneksel olanı günümüze uyarlayan çizgisinin 

birbiriyle çok uyumlu olduğunu düşünüyorum. Seramikler ve çiniler gibi, saf sabunlar, 

hamam ritüelleri ve güzel kokular da geleneğimizde olan şeyler. 

Evde kendi başımıza yapabileceğimiz aromaterapi reçeteleri var mı? 

Tabii ki. Örneğin banyo sonrası uygulamak için: 50 ml soğuk sıkım susam yağı 

içerisine, 10 damla greyfurt veya limon uçucu yağı, 5 damla sedir uçucu yağı ve 

5 damla da lavanta uçucu yağı ilave edip karıştırdıktan sonra amber bir şişede 

saklayabilir, gündelik olarak kullanabilirsiniz.

Evdeki ve ofisteki enerjiyi temizlemek için yapabileceğimiz rutin uygulamalar 
var mı? 

Elbette. Ben evimin ve ofisimin enerjisini dengede tutmak için haftada en az bir kere 

tüm odaları, köşeleri, alanın merkezini ve varsa karanlıkta kalmış rutubetli alanları sap 

adaçayıyla tütsülüyorum. Ayrıca adaçayı yanına günlük ve üzerlik de ekleyerek daha 

etkili olmasını sağlıyorum. Bunun dışında Homemade Aromaterapi’nin bu bitkilerin 

uçucu yağlarıyla hazırlanmış günlük ve adaçayı spreyini özellikle güne başlarken 

bulunduğum ortama sıkıp, günü yine onunla kapatıyorum. Ayrıca bu amaçla uçucu 

yağlarla hazırlanmış mumlar kullanmayı da seviyorum. Kale için hazırladığımız 

patchouli ve lavantalı oda spreyi de iyi ve güzel olanı çekmek için gerekli olan yağları 

içeriyor.

Homemade Aromaterapi’nin gelecek günlerde ajandasında neler var?

Homemade Aromaterapi olarak mart ayında Avrupa yakasındaki ilk dükkanımızı 

Nişantaşı’nda açacağız. Bir başka heyecanımız da İstanbul Yeni Havaalanı’nda 

açılacak free shop’ın kozmetik seçkisindeki iki Türk markadan biri olarak yer alacak 

olmamız. 

Kale X Homemade 
Aromaterapi koleksiyonu ile 
markanın yalın çizgisine de 
uyan bir tasarımla, evde ve 
banyoda doğallığı ve saflığı 

yansıtmak istedik.

Kale                  Unicera Magazine Kale                  Unicera Magazine

Aslı Bilgin
KALE İÇİN YENİ BİR KOLEKSİYON HAZIRLAYAN ASLI BİLGİN İLE DOĞALLIK, AROMATERAPİ 

VE KALE X HOMEMADE AROMATERAPİ İŞ BİRLİĞİ ÜZERİNE

Ropörtaj: ELİF BAYRAM
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Sofistike ve etkileyici

Kale’nin lüks segment banyo mobilyası Edge, tasarım 
trendlerini yakından takip eden Luxury Line, Style Line ve 
Comfort Line paketleriyle sunuluyor. Farklı malzemelerin 
bir arada sunulduğu ürün çeşitliliğine sahip Edge; metal, 
Kalesinterflex ve ahşabın birlikteliğinin en verimli örneği. 
Tamamlayıcı açık raf ve çekmeceli yan modülü genişleyen 
mobilyalar ve geniş depolamalı boy dolabıyla Edge banyo 
mobilyası, kullanıcılara estetik ve işlevsel çözümler 
sunuyor. Maskülen elegant tasarım trendini yansıtan 
sofistike ve etkileyici mobilya, SmartEdge lavabo ailesinin 
yenilikçi ürünleriyle uyum sağlıyor. 

E D G E
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Tasarımda bütünsellik 

“Idea For All” mottosuyla hayata geçen, 
lavaboları ve armatürüyle aynı tasarım 
diline sahip bütünsel Idea banyo 
mobilyası; tek, çift çekmeceli kapak 
alternatifleri, sepetli sepetsiz boy dolabı 
seçeneği, geniş hacimli boy dolabı 
ile banyolara sade bir şıklık getiriyor. 
Geniş ürün yelpazesiyle her tüketicinin 
bütçesine uygun Idea banyo mobilyası, 
Durabad, Eko lake, Duradekor gibi üç 
farklı kaplama ve altı farklı renk seçeneği 
ile sunuluyor. Idea serisinde bulunan 
ödüllü SmartYıkama teknolojisine 
sahip klozet seçeneği kanalsız yapısı 
sayesinde kir ve bakterilere karşı koruma 
sağlıyor.

I D E A  2.0

Şık ambiyans

Özel kesim sıra dışı kenar detayları ile keskin hatların buluştuğu, 
tasarım trendlerine yön veren yepyeni bir yorumla hayata 
geçen Zero 2.0 serisinin banyoda yarattığı şık ambiyansı, özel 
tasarlanmış kulp detayı tamamlıyor. Açık raf modülleri ile geniş 
depolama alanları sunan Zero 2.0, lavaboları ve armatürüyle aynı 
tasarım diline sahip bütünsel banyo serisi olarak kullanıcıların 
beğenisine sunuluyor.

Z E R O  2.0
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muhtelif insanların buraya gelip misafirim olmasını istiyorum. Uluslararası gastronomi 

dünyasıyla buranın bağını kurmak üzere çalışmalar yapacağım. Dördüncü ve en büyük 

amacım ise bir çırak yetiştirme programı kurmak... Ben evde yetiştim. Bana göre 

ancak evinde yediğin yemek kadar iyi bir aşçı olabilirsin. Ama iş yemekle de bitmiyor, 

fark yaratmak için sofra kurmayı da, çiçek düzenlemeyi de, insan ağırlamayı da, insan 

karşılamayı da, o insanlarla iki çift laf etmeyi de bileceksin. Servis yapmayı da bileceksin. 

Ben aşçı olmak için yetiştirilmedim, buna rağmen ailemden bu eğitimi aldım ve bunun 

işime ne büyük katkısı olduğunu bizzat gördüm. Bunu başkalarına geri verebilmeliyim. 

Bu çırak yetiştirme programının benden sonraya da miras kalmasını istiyorum. Programı 

finanse edebilmek için de başta bahsettiğim atölyeleri düzenleyeceğiz. 

Tat kültürünüz nasıl gelişti ve yemek yapmaya ilginiz nasıl başladı?

Ailemden gelen bir şey bu. Evde yediğiniz yemek çok önemlidir. Bugün ben lokantası 

olan, ekmeğini bundan kazanmış birisiyim ama hep söylerim, esas yemek evde yenen 

yemektir. Evde iyi yemek yenmezse, lokantalarda iyi yemek yapan aşçılar yetişmez. 

Başarılı olmuş tüm şeflerin geçmişinde iyi ev yemeği vardır. Mesela Massimo Bottura, 

hala anneannesinin tortellisini anlatır. Ancak şu var; herkes annesinin iyi yemek yaptığını 

düşünüyor ama onunla gerçek iyi yemeği karıştırmamak lazım. Alıştığımız lezzet, bizim 

tat kültürümüzü belirler ve bu bize en iyi gelen lezzettir. Ama “iyi hissettiren” yemekle, 

iyi yemeği birbirinden ayırmak lazım. İyi yemek için alıştığımız tatların üzerine koymak 

gerekir. Mutfakla ilgili temelin şu şefin füzyon mutfağı, şu deneysel sosu ise o iş olmaz. 

Orada fark yaratabilmek, öne çıkabilmek için burada senin yemek pişen bir evde 

büyümüş olman lazım. Bu ikisi birbirinden ayrı düşünülemez. 

Evinizin stilini nasıl tanımlarsınız?

Bu çok şahsi, karma bir stil, yine de bu tür malzeme ve stil karması genel olarak İngiliz 

mix & match stili mutfaklarda vardır, denebilir. Bununla birlikte yemeğimi bir sınıfa 

sokmadığım gibi bunu da bir sınıfa sokmayı tercih etmem, bu Şemsa stili bir mutfak. 

Karıştırmayı seviyorum. O fayansla o çelik rafları, demir doğramalı pencereleri, bu 

renkleri, ahşabı, bakırı, betonu bir araya getirmek bana keyif veriyor. Yemeklerimi 

pişirirken hem çelik, hem döküm, hem de bakır kaplar kullanıyorum. Hepsinin yeri ayrı. 

Bunlar birleştiğinde zenginleşiyor. Dekorasyon eğilimleri de yemek gibi, içinde yetiştiğin 

eve dayanıyor. Benim babam mimar, annem eskiciydi. Babamın çok net bir İngiliz stili 

vardır, çok da iyi bir mimardır, ondan etkilenmemiş olmam mümkün değil. Annemin 

yaptığı iş sebebiyle de antika ve eskiye meraklıyım. Mutfağımda ve evin genelinde 

bunları görebilirsiniz. Antika bakır bir kapla eski kalaylı bir tepsiyi bir arada kullanabilirim. 

Bu mekanda şöminenin üzerinde gördüğünüz bakır kalıplar dışındaki her şey işlevsel, 

yeri geldiğinde hepsi kullanılıyor. Ama sadece işlev de yetmez. Belli bir estetiği de 

olması lazım. Gözüme iyi gözükmeyen bir şeyin işlevinin benim için çok da önemi 

olmaz. Çünkü ben o zaman onunla yaşamaktan hoşlanıyorum. Hoşlandığım için onu 

kullanıyorum. 

Evinizde özellikle Çanakkale Seramik’in Crocodile ürünü dikkat çekiyor. Neden 
özellikle bu seriyi tercih ettiniz? 

Bina yapılırken kafamda pişirme ve eğitimin bir arada yürüyeceği bir mutfak düzeni 

vardı. İşlevsel anlamda her şey hazırdı ancak görsel olarak kafamda hiçbir şey 

yoktu. Maslak’taki Kaleseramik mağazasına gittim, bir sürü ürüne baktım, hala net 

bir şey göremiyordum. Crocodile’in önce kırmızı rengini gördüm, gittim geldim, 

yeşilini görünce “bu olur” dedim. Sonra mağazadan çıkıp bir yemeğe gittim, orada 

bu seramikten esinlenip bir şeyler çizdim. Mutfağın bitmiş hali o an gözümün önüne 

geldi. Yani bir bakıma tasarımın başlangıç noktası bu ürün oldu. Ben heyecanlı biriyim, 

Crocodile ürünü bende heyecan uyandırdığı için onu seçtim. 

Kale’de istediğiniz stil için yeterli ürün çeşidi bulunuyor muydu?

Bütün banyolarımı ve mutfağımı Kale’den seçtim, yani evet, ürün çeşitliliği benim için 

yeterince iyiydi. Aklımdaki ürünleri buldum. Gördüğüm anda da seçip çıktım. İstediğimi 

bulduğum zaman çok hızlı karar verebiliyorum. Herhangi bir iç mekanı düzenlerken tek 

açıdan bakmam, İstanbul’daki evim de, Kantin de, burası da fotoğrafçılar için cennettir. 

Gözüm kadrajdan bakar gibi görür. 

Mutfağınız adeta bir eşya deposu gibi, her şey ortada, yine de bir düzen hakim... 

Hiçbir eşyam kapaklı dolapların içinde saklı durmaz. Her şey raflarda ve vitrinlerde 

durur, çünkü görmek isterim. Dünya güzeli malzemelerim var, ailemden bana kalmış 

ya da ben beğenmiş almışım, yıllar içinde toplamışım. Bir keresinde bir pikniğe 

annemden kalma fisto bir örtüyle gittim, birisi de çıkıp “Ben bunları evde misafire bile 

çıkarmaya kıyamıyorum” dedi. Oysa dolabın içinde durduktan sonra ne anlamı var? 

Kullanmadıktan sonra eşya dediğinin hiçbir kıymeti yok. Eşya çok severim, malım 

kıymetlidir ama birlikte yaşamayı sevdiğim eşyaları tutarım. Elimde hem İstanbul’daki 

evimden hem Kantin’den buraya taşıdığım bir çok eşya vardı. Bunların başlangıçta 

nasıl bir araya geleceğine dair bir şey söyleyemiyordum. Bugüne kadarki hayatımın 

seçilmişleri bu eşyalar... 

Binanın tasarım sürecinde bir mimardan yardım aldınız mı?

Hayır, çünkü bir tasarım objesinin içinde yaşamak istemedim. Çoğu zaman mimarın 

öngördüğü tasarımın ev yaşamının önüne geçtiğini düşünüyorum. Yani yaşamın eve 

göre şekillenmesinden bahsediyorum. Oysa tam tersi olmalı. Ev, içinde yaşayana 

eşlik etmeli. Esasen tek istediğim düz bir kanvastı. Bu çok sade bir bina, artistik hiçbir 

numarası yok. Ege’de dümdüz uzun damlar vardır. Öyle bir şey olsun, tek bir dikdörtgen 

olsun dedim. Tek mekan, tüm işlevler bir arada...

Burada herhangi bir üretim yapılacak mı?

Aşağıda sele ve çevirme zeytini işleyeceğimiz bölüm yer alıyor. Salça, tarhana, erişte, 

bunların hepsi burada üretilecek. Hem iç kullanım için, ayrıca zeytinle birlikte satışa 

da sunulabilir. Düzenleyeceğim atölyelerde bu üretimlerle ilgili eğitimler de olacak. 

Kuru kuruya sanayi tipi bir mutfak yapıp orada eğitim vermektense, ruhu olan bir 

mekanda eğitim vermenin daha yararlı olduğunu düşünüyorum. Atölyelerde 10-12 

kişiye eğitim vereceğiz. Mutfağın boyutu tam olarak buna göre düşünülüp uygulandı. 

Salça yapılacaksa zaten yaz günü aşağıda güneşte o salçayı kurutacağız. Onun üretimi 

aşağıdaki mutfaktan çıkacak. O mutfak şu an kurulum aşamasında.

Ayvalık’a taşınma ve buradaki yaşamınızı 
tasarlama sürecinizi anlatabilir misiniz?

Ben 42 senedir buraya geliyorum, 91’den 

beri de bir evim var. Ayvalık için ikinci 

memleketim diyebilirim. Ancak burayla 

bağlarım ne kadar güçlü olsa da hiçbir zaman 

bir gün emekli olup buraya yerleşme hayali 

kurmadım. Kantin’i 2000 yılında açtım, 2012 

yılında kafamda “Şimdi ne olacak?” sorusu 

belirdi. Ama Kantin’i kapatıp başka bir şey 

yapayım gibi bir düşünce değildi bu. Sadece 

insan olarak gelişme isteğiydi. Ama kafamda 

böyle bir sorunun belirmiş olması, bana göre 

o tutkunun miladını doldurduğu anlamına 

geliyor. Buna rağmen sorunun cevabını 

hemen bulamadım. Çok çalışmaya devam 

ettim ve 2014 yılına kadar arada derede, 

mutsuz bir dönem geçirdim. O yılın şubat 

ayında tatil için Ayvalık’a geldim. Bir pazar 

öğlen üç kişi Cunda Ayna’da otururken içeri 

birisi girdi, birilerine bir zeytinlik göstermiş, 

onlar almamışlar, biz de sırf sıkıntıdan kalkıp 

o zeytinliğe bir bakalım dedik. Kimsenin 

satın almak gibi bir düşüncesi yoktu. Biraz 

yürüyelim açılalım dedik sadece. Şu an evin 

girişi olan bölümün ortasında yer alan daha 

sonra yerini değiştirdiğimiz zeytin ağacının 

altında durup ufka baktım. Uçsuz bucaksız 

zeytinlik arazinin ardından ufacık deniz 

görünüyordu. O an “Ben burada yaşarım, 

burada yaşlanırım” dedim. 

Bu evle ilgili planlarınız neler?

Burası bir mutfak. Burada öncelikle atölyeler 

düzenleyeceğim, özellikle yabancılara 

yemek dersleri vereceğim, onları bu 

coğrafyayla tanıştıracağım. Buranın dünya 

haritasında küçük de olsa bir bilinirliği olması 

için çabalayacağım. İkincisi burada özel 

yemekler, yemek pişirme güdümü tatmin 

edecek yepyeni deneyler yapacağım. 

Kantin’in belirli bir tarzı vardı ve onu devam 

ettirmek gerekiyordu. Bu beni kısıtlayan bir 

durumdu. Burada öyle bir derdim yok. Beni 

kısıtlayan tek şey malzeme olabilir. Üçüncüsü 

burada bir topluluk yaratmaya uğraşacağım. 

Dünyanın her yerinden yemek araştırmacıları, 

şefler, yazarlar, gazeteciler gibi yemekle ilgili 
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ZEYTİNİN MEMLEKETİNDE YENİ YAŞAM, YENİ TATLAR

Semsa 
Denizsel
.

Röportaj: AFİFE SELEN SELÇUK
Fotoğraflar: NEDİM ERİNÇ

Banyolarımı ve mutfağımı 
Kaleseramik’ten seçtim, yani evet, ürün 

çeşitliliği benim için yeterince iyiydi. 
Aklımdaki ürünleri buldum. Gördüğüm 

anda da seçip çıktım.



konusunda, uzun dönemli önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Pek çok IKEA 

ürünü dar alanlar göz önünde bulundurularak tasarlanıyor. Derin olmayan gardırop ve 

raf sistemleri, küçük kitaplıklar, ranzalar, istiflenebilir sandalyeler, çok işlevli ürünler, 

genişletilebilen ve daraltılabilen ürünlerle birlikte alan tasarrufu için tasarlanan 

ürünlerimiz hem gerekli işlevi yerine getiriyor hem de çok fazla yer kaplamıyor.

Dekorasyon bütünleyici fikirlerle şekillenen bir olgu. Siz de yeni sezonda 
seramik alanlar için Kale ile anlaştınız. Bu birlikteliğin arkasında yatan sinerjiyi 
anlatabilir misiniz?

Kale’nin bünyesinde bulunan seramik ürünleri; tasarımı, özgün ve yaratıcı 

uygulamalarıyla kullanıldığı her mekanı dış cepheden balkona, banyodan mutfağa kadar 

evin her alanını ilham veren yaşam alanlarına dönüştürüyor. Farklı tarzdaki duvar ve yer 

seramik koleksiyonları kullanıldığı mekanlara değer katıyor.

Kale ürünleri hakkındaki görüşleriniz neler?

IKEA ürün gamına uygun Kale ürün gamıyla birlikte kaliteli, ilham veren, insanların evdeki 

yaşamlarını geliştirecek işlere imza atacağımızı düşünüyoruz. Tüm erişim noktalarımızda 

Kale ile çözüm ortağı olacağız.

Kale ve IKEA iş birliğinin yaşam alanlarımıza etkileri neler olacak?

Mağazalarımızdaki tüm alanlarda, ev dekorasyonu bilgisini Kaleseramik ile 

zenginleştirerek ziyaretçilerimize ilham vereceğiz. Mutfak ve banyo planlayıcılarımıza 

Kale’yi entegre ederek, müşterilerimize toplam bir çözüm sunacağız.

Kale’nin IKEA Türkiye 
ile yaptığı iş birliğini 
IKEA Türkiye Ülke  
İletişim ve Görsel 
Tasarım Müdürü 
Itır Erküçük anlattı.

İskandinav tarzının yükselişiyle IKEA’nın kullanıcı 
dostu tasarımları da son yıllarda ayrı bir değer 
kazandı. Öncelikle IKEA’nın felsefesinden bahseder 
misiniz?

Çoğunluk için daha iyi bir günlük yaşam yaratma 

vizyonuyla, güzel tasarımlı, kullanışlı ve kaliteli binlerce 

çeşit mobilya ve ev aksesuarını düşük fiyatlara 

tüketicilerle buluşturan IKEA’nın ürün gamı tasarlanırken, 

herkes için tasarım felsefesi ön planda tutuluyor. Bütün 

ürünlerimizin tasarımında işlevsellik üzerine odaklanırız. 

Amacımız herkesin evindeki gündelik yaşama destek 

vermektir. Bu yüzden kullanımı her zaman güvenli ve 

kolay olan tasarım felsefemiz, ihtiyaca uygun doğru 

kaliteyi yaratmayı hedefler. IKEA’nın tasarım anlayışının 

özünde bütün insanlar ve yaşanılan çevre üzerinde 

olumlu etki bırakılması vardır. İnsanlar ve çevre için kendi 

payımıza düşen sorumluluğu alır, kaynakları tutumlu 

kullanırız. Sürdürülebilirlik, IKEA’nın ürün geliştirme 

sürecine ilişkin genel yaklaşımında büyük önem taşır.

IKEA, evde daha iyi bir günlük yaşam yaratma 
vizyonuyla çalışıyor. Bu vizyonu detaylıca 
anlatabilir misiniz?

IKEA’ya göre ev sadece bir mekan değil, aynı zamanda 

duyguların buluştuğu, kendinizi en rahat hissettiğiniz 

tek ortamdır. Bu nedenle insanların evdeki yaşamını 

anlamanın, bizim için başlanabilecek en doğal nokta 

olduğuna inanırız. İnsanların neler hayal ettiğini 

öğrenmek için her yıl dünyanın dört bir yanındaki 

birçok ev ziyaret edilir. Ziyaretlerin ardından da onların 

günlük yaşamlarını daha da kolaylaştırabilmek için yeni 

çözümler geliştirmek üzere, tedarikçilerimizle bir araya 

gelerek çalışmalara başlarız.

Dar alanlar için geliştirilen çözümler IKEA’nın en 
sevilen fikirleri arasında yer alıyor. Bu tür alanlarda 
dekorasyon yaparken nelere dikkat etmeli?

Dar alanlarda yaşayan insan sayısının gün 

geçtikçe arttığını ve mevcut alandan en iyi şekilde 

faydalanılabilecek çözümlere ihtiyaç duyduklarını 

gözlemliyoruz. Dar alanlar için tasarladığımız işlevsel 

çözümlerle herkese ilham vermeyi amaçlıyoruz. Bu 

nedenle IKEA’da “dar alanda yaşamı”, ev dekorasyonu 
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TÜRKİYE’DEKİ MAĞAZALARINDA KALESERAMİK’İN PORSELEN KAROLARINI KULLANAN IKEA; 
EV DEKORASYONU, MUTFAK VE BANYO PLANLAYICILARINA KALE’Yİ ENTEGRE EDEREK, MÜŞTERİLERİNE 
İLHAM VEREN TOPTAN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SUNUYOR.

Kale   IKEA 
Dostluğu 

IKEA’ya göre ev sadece 
bir mekan değil, aynı zamanda 

duyguların buluştuğu tek ortam. 
Bu ortamı daha da güzelleştirmek için 

Kaleseramik ile iş birliği yaptık. 
Böylece müşterilerimize 

mağazalarımızda sunduğumuz 
mekan önerileri 

çok daha çekici hale geldi.
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Özgün mekanlar

Mix&match eğilimini yeni ürünlerine taşıyan Kalebodur, Hued 
Koleksiyonu ile stil sahibi mekanlar yaratıyor. Koleksiyon, farklı 
materyalleri barındırarak, onları dengeli bir şekilde bütünleştiren 
malzeme ve renkleri karıştırma fırsatı veriyor.  Ahşap, taş, mermer, 
çimento, cotto, metal gibi yüzeyleri, farklı renk kullanımıyla 
zenginleştiren koleksiyonda beyaz, bej, gri, vizon, koyu gri ve antrasit 
olmak üzere altı ana renk bulunuyor; 30x90 cm ve 10x30 cm 
boyutlarında naturel dekorlar, 10x30 cm boyutlarında mavi, cotto ve 
tüm renklerle üretilen mix dekorlar yer alıyor. 

H U E D
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KALE
Mekanlarınıza anlam katan ürünleri ve hayatınızı

kolaylaştıran çözümleri keşfetmek için Kale’nin

Unicera standında buluşalım.
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