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Global dünyada tüm sektörlerde  sürekli de¤iflen ihtiyaçlar ve artan rekabet

sonucu, her y›l bir öncekine göre daha fazla ürün ve hizmetin piyasaya gir-

di¤ini görüyoruz. Son y›llarda flirketler  stratejik planlar›nda en büyük önce-

li¤i yeni ürünlerin, hizmetlerin ve süreçlerin içinde bulundu¤u  inovasyona

veriyorlar. 

Kârl› büyümenin zor oldu¤u günümüz  koflullar›nda “mevcut tecrübelerle

bildi¤ini yapmak” yöntemiyle baflar›,  art›k mümkün de¤il.  fiirket organizas-

yonunundan üretim ve tedarik  zincirine, ürün gelifltirmeden sat›fl ve pazar-

lamaya kadar her alanda “yenilikçi” olmak ve yapt›¤›n›z at›l›mlar›  ticari ba-

flar›lara dönüfltürmek gerekiyor. 

Kale Kilit olarak yenilikçi yaklafl›m›n, flirketin yönetimiyle bafllay›p çal›flanlar›-

na, ürünlerine ve müflteriye kadar uzand›¤› ve her fleyden önemlisi sürekli-

lik tafl›d›¤› müddetçe baflar›l› olaca¤›n›n bilincindeyiz.

Türkiye’de kilit sektöründe her zaman ilklere imza atarak güvenlik konusun-

da gelifltirdi¤imiz her  yenilikle Kale kullan›c›lar›n›n kendilerini güvende ve

ayr›cal›kl› hissetmelerini sa¤lad›k. Bundan sonra da lider kilit üreticisi olarak

yenilikçi yaklafl›m›m›zla sektöre yön vermeye devam edece¤iz.

Kale Kilit olarak önümüzdeki 10 y›l içinde dünyada 10 büyük kilit firmas› ara-

s›nda yer almay› hedefliyoruz. Yat›r›mlar›m›z› bu hedefi gerçeklefltirmek

üzere planl›yor, yurtiçinde ve yurtd›fl›ndaki ad›mlar›m›z› bu amaç çerçeve-

sinde at›yoruz. Yak›n gelecekte “kilit” kavram›n›  “geçifl kontrol sistemi”ne ta-

fl›mak amac›yla yenilikçi ürünler, yenilikçi üretim anlay›fl› ve yenilikçi pazar-

lama süreçlerini devreye almay› kapsayan önemli çal›flmalar içindeyiz.

Yenilikçilik “sürdürülebilir baflar›”n›n temel anahtar›d›r. Kale Kilit olarak  bu

bilinçle, her yeni günü yeni bir bak›fl aç›s›yla de¤erlendiriyor ve flirket için-

de inovasyon kültürünü yaflat›yoruz.

Sürdürülebilir baflar› için 
yenilikçilik flart

SEDAT ÖZGÜR
Yönetim Kurulu Baflkan›
Kale Endüstri Holding A.fi.



K A L E M  • 2 0 1 0  • 5

E D ‹ T Ö R

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

I C I N D E K I L E R

‹Ç‹NDEK‹LER

8

16

36

VİZYON
Kale Kilit ve Kale Kap› Pencere

Genel Müdürü Ali ‹hsan Yalç›n,

Kale Grubu kurum kültürünün,

yenilikçi bir anlay›fla 

sahip oldu¤unu vurguluyor.

MESLEKLER
35 y›ld›r denize yürekten ba¤l› olan

‹lyas Uçkan,  Kale Kilit Yönetim

Kurulu Baflkan› Sedat Özgür’ün

teknelerinin kaptanl›¤›n› yap›yor.

Günümüzün en popüler kavramlar›ndan biri olan inovasyon; ürün, hiz-

met ve süreçlerde katma de¤er yaratacak de¤iflikliklerin hayata geçiril-

mesi olarak ifade ediliyor. Geliflme ve ilerlemenin son derece h›zl› oldu-

¤u günümüz koflullar›nda gündemi takip ederek, mevcut yeri koruyup

daha da ileriye tafl›man›n yolu inovasyondan geçiyor. ‹novasyon  flirket-

lerin gündemindeki en önemli maddeler aras›nda yer almas›n›n yan› s›-

ra,  bireysel olarak da önemini koruyor. Ça¤dafl birey olman›n yolu;  ya-

rat›c›l›¤›m›z› gelifltirmek, yeniliklere aç›k olmak, yeni fikirler yaratmak,

üretti¤imiz yeni fikirleri uygulanabilir projelere dönüfltürmek, sürekli

yenilik ve de¤iflimi bir yaflam biçimi haline getirmekten geçiyor. 

Dolay›s›yla dergimizin 11. say›s›n›n temas›n› baflar›n›n yaflam anahtar›

olarak kabul edilen “inovasyon/yenilikçilik” olarak belirledik. Bu say›m›-

z›n “Vizyon” bölümüne konuk olan  Kale Kilit ve Kale Kap› Pencere flir-

ketlerimizin Genel Müdürü Ali ‹hsan Yalç›n, Kale’nin yenili¤e bak›fl

aç›s›n› de¤erlendirdi. “Dosya” bölümümüzde Kale Kilit’in yarat›c›l›¤› ti-

cari ustal›kla birlefltiren yenilikçi bir firma oldu¤unu vurgulayan Kale Ki-

lit ‹hracat ve Pazarlama Grup Baflkan› Turhan Turgut’la sat›fl ve pazar-

lamada inovasyonu konufltuk.

“fiehrin Mekânlar›”nda yarat›c› ve yenilikçi anlay›fl›yla birbirinden özel

sanatç›lar›n konuk edildi¤i ‹stanbul Modern’i tan›t›rken, “Rehber”de

2010 Avrupa Kültür Baflkenti Program› kapsam›nda ‹stanbul’u yeniden

keflfettik.

Sanat›n yenili¤e bak›fl aç›s›n› sorgulad›¤›m›z “Hofl Sohbet” bölümünde-

ki konu¤umuz oyuncu Memet Ali Alabora bize ifl ve özel hayat›nda

yenili¤in etkisini aktard›.

‹novasyonla ilgili sorular›m›z› farkl› pencerelerden bakarak, kapsaml› bir

flekilde yan›tlayan  ‹novasyon Derne¤i Baflkan› Dr. Mustafa Lale, “Sek-

törel Gündem” bölümümüze konuk oldu.  

Endüstri tasar›m›n›n duayen ismi Prof. Önder Küçükerman ile tasar›m

ve inovasyon aras›ndaki ba¤ üzerine keyifli bir söylefli gerçeklefltirdik.

Yaflam›n›zdaki yenilikleri inovasyona dönüfltürmeniz dile¤iyle…
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Baflar›s›, yöneticili¤i ve azmiyle ama hepsinden önce sosyal sorumluluk anlay›fl›yla gelecek kuflaklara örnek gösterilen Sad›k Özgür’ün, memleketi Divri¤i’de hizmet verecek 
olan Sad›k Özgür Divri¤i Devlet Hastanesi’nin temel atma töreni bas›nda s›kça yer buldu. Türkiye sanayisine 57 y›ld›r katma de¤er yaratan Özgür, Türkiye’de bir dünya markas›
yaratman›n ve kazand›klar›n› milleti için harcaman›n hakl› gururunu yafl›yor.

BBiirr  bbaaflflaarr››  ööyykküüssüünnüünn  bbaass››nnaa      yyaannss››mmaallaarr››

Kas›m 2009’da temelleri at›lan Sad›k Özgür Divri¤i Devlet Hastanesi’nin yap›m

çal›flmalar› tüm h›z›yla sürüyor. 21 dönüm arazi üzerinde kurulacak hastane,

96 yatak kapasitesine sahip olacak. Hastanede görevli doktor ve hemflireler

için 12 dairelik bir lojman da yer alacak. Hastanenin inflaat›yla ilgili bilgi veren

Kale Kilit Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s›  Kenan K›z›ltan, Sad›k Özgür Divri-

¤i Devlet Hastanesi’nin, nüfusu 25 bin civar›nda olan Divri¤i’nin yan›nda, Kan-

gal ve Çetinkaya ilçelerine, çevre illerde ise Malatya’n›n Arapgir ve Erzincan’›n

Il›ç ilçelerine de hizmet verece¤ini ifade ediyor. Kenan K›z›ltan, hastane infla-

at›n› her gün canl› olarak izleyerek, inflaatla ilgili rapor al›yor. 2010 y›l›nda ta-

mamlanarak Sa¤l›k Bakanl›¤›’na devredilecek hastane inflaat› için 30 milyon TL

yat›r›m yap›ld›. Bunun yan›nda hastanede kullan›lacak jeneratör, havaland›rma

ve asansör de Kale Kilit taraf›ndan karfl›lanacak.

Sad›k Özgür Divri¤i 
Devlet Hastanesi’nin 
yap›m› sürüyor

Belde / 23 Kas›m 2009

Nalburiye Dergisi / 7 Temmuz 2009

Dokuz Sütun Gazetesi / 24 Kas›m 2009

Habertürk Gazetesi / 31 Ekim 2009

Window Market Win / Ocak 2010

Gündem / 22 Temmuz 2009

Anayurt / 29 Kas›m 2009

Capital / 1 A¤ustos 2009

Medical Plus / Aral›k 2009

Sabah Gazetesi / 7 Mart 2009

Çerkezköy Gazetesi / 16 Temmuz 2009

Pencere Dergisi / Ocak 2010
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Kale Kilit kurum kültürünün yeni ürünleri, ye-

ni pazarlar› ve yeni ihtiyaçlar› karfl›layacak bir

noktada oldu¤una; daha da baflar›l› olmak

için “kap› ve kilit üreticisi” kimli¤inden,  “girifl

kontrol  sistemleri” uzmanl›¤›na yönelmek

gerekti¤ine dikkat çeken Kale Kilit ve Kale

Kap› Pencere Genel Müdürü Ali ‹hsan Yalç›n,

bu kapsamda haberleflme ve biliflim tekno-

lojileriyle iflbirli¤ine devam edildi¤ini söylü-

yor. Yap›lan her yenili¤in hukuki aç›dan ko-

runmas›n›n, fikri mülkiyeti hiçe sayan yakla-

fl›mlar›n önüne geçece¤ini belirten Ali ‹hsan

Yalç›n, Kale’nin yenili¤e bak›fl aç›s›n› de¤er-

lendirdi.

Bir yönetici olarak inovasyona bak›fl aç›n›z nedir?

Yöneticinin yenilik anlay›fl›, muhakkak pazarla

ba¤lant›l› olmal›d›r, aksi takdirde yenilik teorik

kal›r. Oysaki inovasyon teoriden öte, yeni ihti-

yaçlar› karfl›layabilmeli, yeni kullan›m tarzlar›-

na yol açabilmelidir. Yenili¤in, bedelini kulla-

nacak olan ödeyebilmelidir. 

Yenilik konusundaki en önemli faktörlerden

biri de pazardaki ifllevi yerine getirirken tekno-

lojik de¤iflimlerin kullan›m›d›r. Müflteri bunu

sizden talep de edebilir veya siz bunu müflte-

riye daha iyi hizmet ve ürün sunabilmek için

yapars›n›z.  Teknolojik geliflme-

lerden faydalanarak, müflteri ih-

tiyaçlar›n› daha ekonomik, da-

ha çok ve daha yayg›n karfl›la-

yabilirsiniz. ‹novasyon kavram›-

n›n anlam› yönetici olmayan

biri, mesela bir akademisyen

için farkl› olabilir. 

Genel olarak Kale Kilit’in yenili¤e ve farkl›l›¤a ba-

k›fl aç›s› nedir?

Bir flirketin kurum kültürünün yenili¤e aç›k ol-

mas› gerekir. “Biz iflleri hep bildi¤imiz gibi ya-

par›z” yaklafl›m›n› benimserseniz,  yenili¤e

hep kapal› olursunuz. Böyle flirketlerde yenilik

yapmak, yenili¤i teflvik etmek çok zordur. Ka-

le Kilit’te böyle bir durum söz konusu de¤il.

fiirketimizin kültürü, yeni ürünleri, yeni pazar-

lar› ve yeni ihtiyaçlar› karfl›layacak yap›dad›r.

Bu bak›mdan avantajl›y›z. K›sacas› kurum kül-

türümüz yeniliklere aç›k. 

Ürünlerimizin ömrü ve de¤iflim süresi uzun-

dur, yani bir biliflim sektörü ürünüyle k›yasla-

d›¤›m›zda, pazar›n yenilik talebi uzun ömürlü

ürünlerde daha yavafl ve fas›lal› oluyor. Ama

k›sa ömürlü ürünler de flu anda hizmet etti¤i-

miz pazarlar için uygun de¤il. Ürünlerimizin

uzun ömürlü olmas› yenilik aç›s›ndan olum-

suz gibi görünse de, bizim üretim teknolojile-

rimiz her daim kendini yenilemektedir.

Haberleflme ve bilgi teknolojilerinde pazarla-

r›n ilgisini çeken de¤ifliklikler daha çoktur. Bu

nedenle biz, bu sektörlerle iflbirli¤ine giderek

ürünlerimizde, tüketicinin ihtiyac› daha belir-

meden, o ihtiyac› onlara anlatabilecek yenilik-

leri sunuyoruz. E¤er ifl tarifimizi, kurum olarak

odakland›¤›m›z “kap› ve kilit üreticisi” kimli¤i-

mizden, “girifl kontrol sistemleri” uzmanl›¤›na

yönlendirirsek; yeni teknolojilerle iflbirli¤i ha-

linde pek çok yenili¤i ürünlerimize ve girifl

kontrol sistem alanlar›m›za yayabiliriz. Böyle-

likle hem yeni ihtiyaçlar hem de yeni teknolo-

jileri kullanarak çözümler üretiriz. 

Befl senelik geçmifliyle genç bir flirket olan

Kale Kap› Pencere Sistemleri ise farkl› çözüm-

ler içeriyor. Bir pencerenin güvenlik riski olufl-

turdu¤unu, girifl kontrolü gerektirdi¤ini dü-

flünürseniz; Kale markas›n›n güven konusun-

da Türkiye’de ve çevre ülkelerde oluflturdu¤u

vazgeçilmez ve sa¤lam iliflki, pencere sistem-

lerine de bir ayr›cal›k getiriyor. Rakiplerimiz-

den en büyük üstünlü¤ümüz, güvenlik konu-

sundaki uzmanl›¤›m›z› pencere sistemlerine

de tafl›yabilmemizdir. Bunun bir fark yaratt›¤›-

n› düflünüyoruz. Pencerelerde Kale markas›-

n›n, güvenli¤i ön planda tutma al›flkanl›¤›n›

gelifltirdi¤ini düflünüyoruz. Bu bak›mdan gü-

venli¤i, Kap› Pencere Sistemleri’ne de tafl›m›fl

olmay› yenilik ad›na art› bir de¤er olarak gö-

rüyoruz.

fiirketlerin inovasyonu genifl çapl› görerek, ifl sü-

reçlerinden üretime kadar her alanda uygulama-

lar› gerekiyor; da¤›t›m, depolama, Ar-Ge, sat›fl, lo-

jistik, insan kaynaklar›, kalite yönetimi... Tüm bu

süreçleri tek tek ele al›r m›s›n›z? fiirketlerinizde

en çok hangi alanlarda inovasyona ihtiyaç duyu-

yorsunuz? Neden? 

Yenilik, bir ürünün kullan›m al›flkanl›¤›na da

daha h›zl› ve daha kolay çözümler getirmeli.

Örne¤in da¤›t›m ve depolamada bilgi tekno-

lojilerinin kullan›m› giderek yayg›nlafl›yor. ‹n-

ternet üzerinden da¤›t›m, siparifl ve sipariflin

takibi art›yor. Bu müflterinin ihtiyac›n› karfl›lar-

ken, hem sürat hem de kolayl›k sa¤l›yor. Lojis-

tik flirketleri da¤›t›m ve depolama konusunda

son 15 y›ld›r Türkiye’de yo¤un bir flekilde hiz-

met veriyor. Bu, flirketlerle yap›lacak iflbirlikle-

ri, da¤›t›m ve depolamada pek çok avantaj

sa¤layabiliyor. Pek çok noktada depolamak

yerine, bir noktadan Türkiye’nin ve dünyan›n

her yerine ürünleri ulaflt›rabilmek önemli bir

yenilik. En az›ndan içinde bulundu¤umuz

sektör için bir yenilik. Tabii, yap› marketlerde

ürünlerimizin pazarlan›yor olmas›, nihai tüke-

ticiye farkl› bir ambalajda teflhiri de yenilik sa-

y›labilir. Bayilerin sat›fllar›n›, stoklar›n› bizim

üzerimizden takip etmesi, bizlerle paylaflmas›

ve bu sayede  h›z›n ve kolayl›¤›n artmas› da

bir yenilik.

Yaklafl›k 75 ülkeye düzenli ol-

mak üzere, toplam 100’ün üze-

rinde ülkeye ürün gönderiyo-

ruz. Bu yeni pazarlar›n ihtiyaçla-

r›na, mevcut ürünlerimizi uyar-

lamak da bence önemli bir ye-

nilik. Çünkü o ülkelerdeki standartlar›, ihtiyaç-

lar› anlayarak, mevcut ürünlerimizde do¤ru

bir flekilde tadilat yap›yoruz. Pazardan bize in-

tikal etmifl olan taleplerin karfl›lanmas›na en

tipik örnek, birkaç sene önce piyasaya sundu-

¤umuz fifleli kilitlerdir. Fifleli kilitler daha ön-

ceden bilinen bir ürün olmas›na ra¤men, Ka-

le Kilit, pazar›n ihtiyaçlar›na göre  bu kilidin

emniyetini daha da art›rarak yeniden tasarla-

y›p pazarlad›. Bu da yeni ürün tasar›m›na bir

örnektir. Ar-Ge olarak yine pazara yönelik

elektronik ve elektromekanik ürünler tasarl›-

yoruz. Mevcut ürünlerimizi kullan›m› daha

K A L E M  • 2 0 1 0  • 9

Kale Grubu kurum kültürünün yenilikçi bir anlay›fla
sahip oldu¤unu vurgulayan Kale Kilit ve Kale Kap›
Pencere Genel Müdürü Ali ‹hsan Yalç›n, “Yenili¤i,
pazardaki ihtiyaçlar› ön planda tutarak, 
ifl süreçlerimizden üretime kadar her alanda 
koordineli bir flekilde uyguluyoruz” diyor

yenilikçi felsefenin 

Kale Kilit ve Kale Kap› Pencere Genel Müdürü Ali ‹hsan Yalç›n:

“Yapt›¤›m›z yenili¤in, pazarda beklenen hizmeti
karfl›lamas›na ve müflterinin kabul edilebilir bir

bedel karfl›l›¤› bu yenili¤i sat›n alabilmesine
dikkat ediyoruz”

“Sektörümüzde
öncüsüyüz”



kolay, daha uzun süre hizmet verecek hale

getiriyoruz. 

Haberleflme ve biliflim teknolojileriyle iflbirli¤i-

mizden söz ettim. Tabii “Bu yenilikleri kim ya-

pacak?” sorusu da çok önemli. Yenili¤i yapa-

cak insanlar› bünyenize alman›z ve bünyeniz-

de tutman›z gerekiyor. ‹yi e¤itimli personel

alarak, yenilik aç›s›ndan kaynak yaratmak çok

önemli. ‹yi e¤itimli personel, ayn› zamanda

pazara duyarl›, teknolojiye hâkim, yarat›c› ve

fikrini savunan insanlar oluyor. Ancak bu tür

bir ekip yenilikçi fikirlerini ticari bir anlama dö-

nüfltürebilir. 

Yenilikler konusunda bir di¤er alan ise kalite

sistemlerimizdir. Her yenili¤in mevcut teknik

ve hukuki altyap›ya uymas›, bu süzgeçten geç-

mesi laz›m. Yenilik, s›rf yenilik oldu¤u için paza-

ra sunulamaz. Genelde ürünün pazardaki çal›fl-

mas›n› düzenleyen ve belirli kurallara ba¤layan

teknik ve hukuki bir altyap› mevcuttur. Piyasa

denetimi ancak bu flekilde sa¤lanabilir. Dolay›-

s›yla yeniliklerin, kalite sistemlerimiz taraf›ndan

da bir süzgeçten geçirilerek pazara sunulmas›

laz›m. Yenili¤in sürdürülebilir olmas› için bu

gerekli. Tüm bu süreçlerin yanl›z birine odakla-

n›p, di¤erini ikinci planda b›rakmak yetersiz

olur. Hepsinin bir arada uyumlu bir flekilde ça-

l›flmas› laz›md›r. Yenilikleri denetimsiz bir flekil-

de piyasaya sunarsan›z, kalite sistemlerinizde

gerekli düzenlemeleri yapmazsan›z, da¤›t›mda

da, depolamada da s›k›nt› yaflars›n›z ve sonuç

bekledi¤iniz gibi olmaz. Dolay›s›yla bütün fak-

törlerde, de¤iflik disiplin içindeki

tüm sistemlerde, yenilik fikrine

aç›k ve yenili¤i koordineli bir fle-

kilde uygulayacak bir yap›y› sür-

dürmeniz gerekiyor.

Yeni ç›kan ürünlerinizden ve 

özelliklerinden bahsederek, bu yenili¤in tüketici-

ye sa¤lad›¤› faydalardan bahseder misiniz?

Pazar, güvenlikli ürünleri Kale’den, sektörden

bekliyor. Kötü niyetli kimselerin, sizin tüketici-

ye güvenlik ad›na verdi¤iniz ürünleri istismar

etmemesi gerekir. Kale Tuzakl› Barel ürünü-

müz kötü niyetli insanlar›n barelleri tahrip

ederek konutlara ve iflyerlerine giriflini zorlafl-

t›rmak konusunda ne yapabilece¤imizi araflt›-

r›rken ortaya ç›kt›. Araflt›rmalar›m›z gösterdi ki,

kötü niyetli kifliler bareli, tespit vidas› nokta-

s›ndan k›r›larak ifllevi ortadan kald›r›l›yor ve ka-

p›n›n kilidi serbestçe aç›l›yor. Halbuki Kale Tu-

zakl› Barel barel k›rma giriflimi için müdahale

edildi¤inde özel bir bölümünden k›r›l›yor fa-

kat kilit aç›lmad›¤› için müdahale daha fazla

ilerleyemiyor ve ev sahibi bu müdahaleye

ra¤men eve anahtar› ile kolayl›kla girip gerek-

li tedbirleri alabiliyor. Ürünümüz bir bak›ma

ev sahibinin bu olay sonras› barelini de¤ifltir-

mesi ile bir sigorta vazifesi görüyor. Pazarda

var olan bir ihtiyac› karfl›layan bir di¤er yeni

ürünümüz ise Döner Sürgülü Çelik Kap› kilidi-

mizdir. Yine kötü niyetli kimselerin çelik kap›-

lar› ço¤unlukla levye ile kan›rtarak kilidin karfl›-

l›ktan ayr›lmas›n› bir yöntem olarak kulland›k-

lar›n› fark ettik. Bu amaçla döner sürgülü kilit-

leri bir yenilik olarak piyasaya sunduk. Burada

levye ile kap›yla karfl›l›¤› aras›na müdahale

edildi¤i zaman, kilidin sürgülerinin kap›y› kar-

fl›l›ktan ay›rmayacak, bir bütün olarak tutacak

bir geometri¤e sahip olmas›n› amaçlad›k.

Böylelikle levye de kap›y› açmakta bir ifle yara-

mayacak. Ürünlerimizi yenilerken ya da yeni

bir ürün tasarlad›¤›m›zda pazardaki ihtiyaçlar›

ön planda tutuyoruz. 

Fikirleri pazarlanabilir bir boyuta getirmek için 

nas›l bir yol izliyorsunuz? 

Yaratt›¤›m›z fikirlere ve düflüncelere pazar

kaynakl› ihtiyaçlar› düflünerek öncelik veriyo-

ruz. Pazar dedi¤imizde yaln›zca Türkiye anla-

fl›lmamal›. Çünkü çok ülkede sat›fl yap›yoruz.

Dolay›s›yla çok farkl› co¤rafyalarda çok de¤iflik

uygulamalar görüyoruz. Örne¤in Endonez-

ya’da, Hindistan’da, Kolombiya’da emniyet

ad›na farkl› uygulamalar söz konusu. Türki-

ye’deki baz› uygulamalar› di¤er ülkelere götü-

rerek, daima pazarla iç içe yenilikçi felsefeyi

sürdürüyoruz. Türk tüketicisinin güvenlik ihti-

yac›, Hindistan’da veya Fas’ta ki bir çözümle

karfl›lanabilece¤i gibi, Türkiye’de karfl›lad›¤›-

m›z güvenlik ihtiyac›n›n, kimi ülkelerde henüz

net olarak karfl›lanmamas›n› da biz f›rsat ola-

rak görüp, oralara bu ürünleri yenilik olarak

sunabiliyoruz. Bünyemizde oluflturulan fikirle-

ri, önce pazar temsilcileriyle tart›fl›yor, sonra

karar veriyoruz. Fikir e¤er pazardaki ihtiyaçlar›

kabul edilebilir flekilde karfl›layabiliyor ise ça-

l›flmalar›m›za devam ediyoruz. Ancak fikir pa-

zarda beklenen hizmeti veremeyece¤i veya

müflterinin kabul edilebilir bir bedel karfl›l›¤›

al›m›na müsait olmad›¤›n› gördü¤ümüz tak-

tirde de yenili¤i uygulanabilir olmad›¤› gerek-

çesiyle devam ettirmiyoruz.

fiirketinizde bir inovasyon çal›flmas›na örnek ve-

rerek sonuçlar›n› bizimle paylafl›r m›s›n›z?

‹navosyona net bir örnek olmas› aç›s›ndan,

Döner Sürgülü Çelik Kap› kilidinin evriminden

biraz bahsetmek istiyorum. Çelik kap› zaten

bizim ürün gam›m›zda olan bir ürün. Çelik ka-

p›lar›n karfl›lad›¤› ihtiyaç ise güvenliktir. Çö-

zümler aras›nda bizim ve rakiplerimizin yap-

m›fl oldu¤u kancal› kilitler, yani ihtiyaçlar› kar-

fl›layacak ürünler vard›. Fakat kap› ve çerçeve-

si aras›ndaki montaj hassas olmay›nca, kanca-

lar›n karfl›l›¤› yeterince kavrayamamas› sonu-

cu güvenlik zafiyeti ortaya ç›k›yordu. Yaklafl›k

üç y›l önce ekibimiz, bunun üzerine düflün-

meye bafllad› ve millerin önce ileri gidip, son-

ra dönerek uçlar›ndaki ç›k›nt›lar›n kap› karfl›la-

r›na yerleflmesi fleklinde bir önerisi oldu. Tabii,

bu öneri güzel bir öneriydi, çünkü bir yenilik-

ti. Ard›ndan 2008 y›l›nda bu ye-

nili¤i hukuki bir koruma alt›na al-

mak için bir çal›flma yapt›k. 

Mevcut kilitlerimizde bulunan

özelliklerden vazgeçmeden bu

yeni milleri “mevcut sistemimize

asgari bir maliyetle nas›l montaj edebiliriz” di-

ye düflündük. Buna göre ürünü tasarlad›k. Bu

ürünün gelifltirilmesi esnas›nda çelik kap› üre-

ticileriyle de yak›n bir iflbirli¤i yapt›k. Onlar›

de¤er zincirinin vazgeçilmez arayüzleri olarak

gördük. Dolay›s›yla burada tüketicinin çözü-

münü yaln›z bafl›m›za de¤il, uygulanmas› ba-

k›m›ndan çelik kap› üreticilerinde bizim fikirle-

rimize nas›l tepki verdi¤ini gö-

rerek hareket ettik. Ard›ndan

deneme amaçl› üretim ve test-

ler yapt›k. Ürünümüzün tekno-

lojik altyap›s›, uymam›z gereken

TS EN 12209’un gereklerine uy-

gun olup olmad›¤›n› gördük ve

de¤ifliklikler yapt›k. Sonras›nda

da seri üretime geçtik. Reklam

deste¤iyle ürünü nihai tüketici-

ye tan›tt›k. Ürünü Türkiye’de

henüz pazarlanmam›fl bir ürün

olmas› nedeniyle hukuki bir ko-

ruma alt›na da ald›k.

Fikirler, yeni tasar›mlar, marka ve

ifl süreçleri, yani yenilik ad›na 

yap›lan her türlü çal›flmalar›n›z›

nas›l koruyorsunuz?

Yeniliklerimizi hukuki olarak ko-

rumak için çaba sarf ediyoruz.

Çünkü pazara sundu¤unuz bir

yenilik hemen taklit edilebiliyor.

Hele sundu¤unuz yenilik, pazar

taraf›ndan be¤eniliyor ve talep

görüyor ise bunu taklit etmek

isteyenler çok oluyor. Tabii Kale,

bu taklit konusunda çok hassas

davran›yor. Çünkü Kale Grubu

taklitlere ve fikri mülkiyeti hiçe sayan yakla-

fl›mlara karfl› savunma mekanizmas› olan bir

kurulufl. Her yenili¤i hukuki telif s›n›rlar›na gö-

re yorumlamay› biliyoruz. Yeni ürününüz e¤er

iyi tutuldu, fakat hukuki aç›dan korunmuyor-

sa, bu alan hemen baflkalar› taraf›ndan doldu-

rulmak isteniyor. Dolay›s›yla hukuki koruma-

n›n zay›f oldu¤u ortamlarda da h›zl›, yayg›n ve

etkin bir altyap› kurarak yola ç›kmakta yarar

var. Farkl› pazarlarda hareket etti¤imiz için, ki-

mi pazarlar›n hukuki altyap›s› varm›fl gibi gö-

züküyor, ama etkinli¤in ve hukukun üstünlü-

¤ü prensiplerinin çok kuvvetli olmad›¤› pazar-

larda sizin varsayd›¤›n›z hukuki koruma iflle-

medi¤ini hemen görüyorsunuz. Hukuk iflle-

medi¤i zaman da sizi, baz› süprizlerle karfl›

karfl›ya getiriyor. Bu yüzden  kanuni koruma-

n›n ötesinde, ticari ve fikri mülkiyet ç›karlar›n›-

z› o pazardaki paydafllar›n›zla beraber düflün-

mek zorundas›n›z.

‹novasyon kapsam›nda kilit sektörünü de¤erlen-

dirir misiniz? Sektörde lider bir firma olarak ileri-

ye dönük hedefleriniz ve projeleriniz nelerdir?

Yenilikte Kale kendini nerede görüyor, diye

bakt›¤›m›zda, güncel örnekler vermek ge-

rekiyor. Kale Kilit bugüne kadar otomotiv

sanayisi için kap› kilidi ve kontak kilidi üret-

medi. Fakat yeni otomobillere bakt›¤›n›z

zaman anahtar ve barel sistemlerin kullan›-

m›n›n azald›¤›n› görüyoruz. Art›k elektronik

kart tafl›yan insanlar, otomobillerine belirli

mesafede yaklaflt›klar›nda otomobilin kilidi

otomatik olarak aç›l›yor. Otomobili çal›flt›-

ran kontak mekanizmas› da benzer bir fle-

kilde tasarlan›yor. Peki otomobillerde olan

bu durum konut ve iflyerlerine yans›r m›?

sorusu ak›llara geliyor. Onun için burada,

her ihtimali göz önünde bulundurmak la-

z›m. Kale Kilit’in bir kilit üreticisi kimli¤in-

den, girifl kontrol sistemleri üreticisi olma-

ya geçmesini sa¤lamal›y›z. Bu

amaçla haberleflme ve bili-

flim teknolojileri ile iflbirli¤i-

mizi art›rmam›z gerekiyor. Bu

genifl tarif içinde girifl ve ç›-

k›fllar› da denetleyebilmeli,

kurallar› belirleyebilmeliyiz.

Güvenlikle ilgili bilgileri top-

layabilmeliyiz: “Eve kim, kaçta

girdi ve ç›kt›”. Kale Kilit kendi-

ni sadece bir kilit üreticisi ba-

z›nda görmeyip, girifl ve ç›k›fl-

lar› yöneten sistemler kurma-

l›. Bugün bir otomat kilidimiz

var. Otomat kilidi nas›l çal›fl›-

yor? Pek çok apartman›n giri-

fline bir düzenek kuruluyor.

Daire zili çald›¤›nda, içeride

olan kifli bir dü¤meye basa-

rak, gelenin kim oldu¤unu

ö¤reniyor ve kap›y› ona göre

aç›yor. Biz flu an yaln›zca oto-

mat k›sm›nda var›z. Haberlefl-

me k›sm›nda yokuz. Niye yo-

kuz? Çünkü hep kilit olarak

görmüflüz meseleyi. Halbuki

burada bir girifl ve ç›k›fl gü-

venli¤i faktörü var. O ürünün

kullan›m› s›ras›nda bir girifl-ç›-

k›fl güvenli¤i ihtiyac›n›n karfl›lanmas› için

onu bütünleyen haberleflme teknolojile-

rinden de istifade ederek yapabilece¤imiz

çok ifl var. Üretim sistemlerimizi ve üretim

anlay›fl›m›z› bu yönde daha yayg›n kullana-

bilmeliyiz. Bu amaçla farkl› teknolojileri kul-

lanma beceresine sahip kadrolar› bünye-

mizde tutabilmek ve onlar›n yeteneklerin-

den istifade edebilmek flart.

Sizce son y›llar›n en inovatif ürünü, fikri hangisi?

Biliflim teknolojileri internet kullan›m›yla,

son 20 y›l›n ç›¤›r açan bir alan›. Azgeliflmifl

yörelerde bile bu ihtiyaç talep patlamas›na,

pek çok iflin yeniden tariflenmesine, ihtiyaç-

lar›n karfl›lanma flekillerinin de¤iflmesine ve

birtak›m yeniliklerin davet edilmesine yol

açt›. 19. yüzy›la buharl› makineler, 20. yüzy›la

elektrik enerjisi, 21. yüzy›la da biliflim tekno-

lojileri damgas›n› vurdu.
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“Kale Grubu taklitlere ve fikri mülkiyeti hiçe sayan
yaklafl›mlara karfl› savunma mekanizmas› olan bir
kurulufl. Bu nedenle yeniliklerimizi hukuki olarak

korumaya özen gösteriyoruz”
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Yenilikçi olman›n pazarlama ve ihracata

do¤rudan etkisinin flirket imaj›n› güçlen-

dirmek oldu¤unu ve “Kale Kilit yenilikçidir”

anlay›fl›n›n art›k tüketici taraf›ndan benim-

sendi¤ini aktaran Kale Kilit ‹hracat ve Pa-

zarlama Grup Baflkan› Turhan Turgut: “Ye-

nilik faktörünü flirketinize örmezseniz; ifli-

nizi büyütemez, katma de¤er yaratamaz,

istihdam taban›n›z› geniflletemez ve en

önemlisi rekabet edemezsiniz” diyor. Kale

Kilit üretim birimlerinin, yenilikçili¤i teflvik

eden ve ödüllendiren uygulamalara sahip

oldu¤unu söyleyen Turhan Turgut ile ihra-

cat ve pazarlamada yenilikçili¤in önemini

konufltuk.

Sizin için inovasyon/yenilikçilik ne ifade ediyor? 

Yöneticilik hayat›m boyunca yenilikçi ol-

may› hep ön planda tut-

tum. Yenilikçilik konusuna

komple bir süreç olarak

bakmay› daha do¤ru bul-

dum. Tabii ki bu flekilde dü-

flünmeyi kendinize ilke

edinmek için, baz› tecrübe-

lerden de geçmeniz gereki-

yor. Kendi aç›mdan paylafl-

mak istedi¤im bence çarp›-

c› bir olay: 30 y›l kadar önce,

iki küçük k›z›m›n bir arada kutlamay› plan-

lad›¤›m›z yafl günü için k›s›tl› olan mali im-

kânlar›m›z› zorlayarak çok tan›nm›fl bir ha-

z›rgiyim firmas›ndan iki çocuk elbisesi al-

m›flt›k. Bunlar ilk y›kaman›n ard›ndan alaca-

l› bulacal› renklere büründü ve giyilmez

hale geldi. Bu büyük firman›n çok gösterifl-

li binas›na flikâyet için gitti¤imde, o kadar

kaba bir muamele ile karfl›laflt›m ki, o gün-

den sonra müflteri iliflkisinin anlam›n› ve bu

iliflkiyi gelifltirecek yeni yaklafl›mlar›n nas›l

olmas› gerekti¤ini düflünmeye ve bunlar›

kendime rehber edinmeye karar verdim.

Müflteri iliflkilerinde belirleyece¤iniz kural-

lar ve yaklafl›m›n›zdaki yeniliklerin marka ve

ürüne katma de¤er sa¤layacak unsurlar ol-

du¤unu düflünüyorum. Bu nedenle yenilik

anlay›fl›n› ürünle s›n›rlamamak, hizmet an-

lay›fl›nda da yenilikler yapmak son derece

önemlidir.

“20 y›l önce telefonla 7/24 
hizmet verirdik”
Daha eskilerden bir örnek vermek gerekir-

se, bundan 20 y›l önce, bilgisayarlar›n haya-

t›m›za yeni yeni girdi¤i dönemde,  yönetici-

si oldu¤um bir bilgisayar ithalat ve da¤›t›m

flirketinde kullan›c›lara telefon ile 7/24 hiz-

met vermeye bafllam›fl ve san›r›m ki sektör-

de bir ilke imza atm›flt›k. 

‹novasyonun ihracat ve pazarlamadaki önemin-

den bahseder misiniz?

‹novasyon  ihracat ve pazarlama için son

derece önemlidir. Global rekabetin bugün

ulaflt›¤› ac›mas›z ortamda ayakta kalabil-

mek, art›k yaln›zca güçlü bir mali yap› veya

teknolojiye sahip olmaktan de¤il; de¤er ya-

ratacak yeni fikir, yeni ürün, yeni üretim, ye-

ni tedarik prosesi veya yeni da¤›t›m sistemi

düflünebilmek kabiliyetinden geçiyor. K›sa-

cas›, sektörümüzde yaflamak istiyorsan›z ye-

nilikçi olmal›s›n›z. Bu bak›mdan bizim yeni-

lik kavram›na bak›fl aç›m›z basit ve yal›nd›r:

plana ve programa istedi¤iniz kadar önem

verin, bunlar›n içine yenilik faktörünü ör-

mezseniz, iflinizi büyütemezsiniz. Yenilik ol-

madan ne katma de¤er yaratabilir, ne istih-

dam taban›n›z› geniflletebilir, ne de rekabet

gücünüzü istim üzerinde tutabilirsiniz.

Müflterinin yarat›c› gücüyle 
bizim yenilikçi gücümüzün 
buluflmas›
‹flimizin özelli¤i nedeniyle farkl› kültürdeki

ve de¤iflik kullanma al›flkanl›¤›na sahip

müflterilere hitap etmek zorunday›z. Bu du-

rum bizi yenilikçi olmaya iten önemli bir

unsurdur. Di¤er taraftan, müflterilerin kendi

fikirlerini bize aktarmalar›n› teflvik ediyoruz.

Böylece müflterinin yarat›c› gücünü bizim

yenilikçi gücümüze katmam›z mümkün

oluyor. Bir Kuzey Afrika ülkesindeki bayimi-

ze, kendi ülkesinin standartlar›n›n üzerinde

servis vermeye bafllarsa, yani bir çeflit do-

¤u/bat› pazarlama yöntemi sentezi yapar-

sa, çok baflar›l› olaca¤›n› anlat›p, kendi bün-

yemizde uygulad›¤›m›z baz› yenilikleri ak-

tard›k. Al›nan sonuç mükemmel oldu, sat›fl-

lar› yüzde 50 artt›.

‹hracat ve pazarlamada Kale Kilit’e özel bir süreç 

yönetimi var m›?

‹hracat ve pazarlamada Kale Kilit’e özel bir

süreç yönetimi elbette var. fiirket önümüz-

deki dönemde ataca¤› ad›mlar› “befl y›ll›k

stratejik plan” ad›n› verdi¤imiz bir dokü-

manda toplad›. Bu doküman

ile ihracat ve pazarlama dü-

flüncelerimiz interaktif konum-

da ve birbirlerini tamamlar ni-

telikte billurlafl›yor. Bu stratejik

plan do¤rultusunda üretim,

da¤›t›m modelleri ve verilen

hizmetlerin iyilefltirilmesinde

izlenecek yöntemler, süreç

inovasyonu kapsam›nda belir-

lendi. Sorumlusu oldu¤um

bölümle ilgili uygulad›¤›m insan kaynaklar›

prensipleri, araflt›rmac› ruhu ön plana ç›-

kan, ifl hayat› dedi¤imiz tablonun renklerini

sorgulayabilen, risk alabilen, karar verme ve

yetki kullanma yetene¤i geliflmifl gençlerle

çal›flmak oldu. Bu niteliklere sahip olanlar,

yenilikleri de düflünüyor ve masan›n üze-

rinde tart›flmaya açabiliyorlar. Örnek olarak

grubumuzun sosyal sorumluluk anlay›fl›n›n

yurtd›fl›nda daha iyi anlafl›l›p kavranmas›

için WWF ile gelifltirdi¤imiz a¤aç dikme

projesi ve onlar›n “panda” logosunun kutu-

lar›m›zda yer almas›, özellikle Avrupa’daki

sat›fllar›m›z›n artmas›nda ve müflteri iliflkile-

rimizin yeni bir platformda gelifltirilmesin-

de önemli bir rol oynad› diyebiliriz. 

Ürünlerdeki inovasyon pazarlama ve ihracat› na-

s›l etkiliyor?

Yarat›c›l›¤› ticari ustal›kla birlefltirmek, yani
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‹novasyonun  ihracat ve pazarlama için son derece önemli oldu¤unu vurgulayan 

Kale Kilit ‹hracat ve Pazarlama Grup Baflkan› Turhan Turgut,  global rekabetin bugün

ulaflt›¤› ac›mas›z ortamda ayakta kalabilmek için bafltan aya¤a her sürecin yenilenmesi

gerekti¤ini söylüyor

“Yarat›c›l›¤› ticari ustal›kla birlefltiren

yenilikçi bir firmay›z”

Kale Kilit, yenilikçili¤i teflvik eden ve 
ödüllendiren uygulamalar› çok genifl ve etkili

bir biçimde bünyesinde gelifltiriyor. 
‹nsan kaynaklar› politikam›z içinde her y›l 

yenilikçi fikirler de¤erlendiriliyor ve yar›flmalar
arac›l›¤›yla ödüllendiriliyor.



yenilikçi olmak istiyorsak son kullan›c›n›n

neyi istedi¤ini iyi anlamam›z laz›md›r. Bu

çizginin de ilerisine geçerek, son kullan›c›-

n›n belki de hiç önem vermedi¤i fakat bi-

zim onun lehine olaca¤›n› düflündü¤ümüz

çözümleri araflt›r›yoruz. Hem Kale Kilit’te

hem de grubun d›fl ticaret ile ilgili flirketin-

de böylesine çözümler için çal›fl›l›yor. Me-

sela cep telefonu ifllevlerinden, konutlarda-

ki kap› kilitlerinin uzaktan aç›lmas›na elvere-

cek flekilde yararlan›lmas› için gelifltirilmifl

sistemler, bu çözümlere iyi bir örnek teflkil

ediyor. Yenilikçi olman›n pazarlama ve ihra-

cata do¤rudan etkisi flirket imaj›n›n güçlen-

dirilmesidir. “Kale Kilit yenilikçidir” fleklinde-

ki bir kavram›n tüketici seçiminde rol oyna-

mas›n› temin etti¤imizde bu amaca varm›fl

oluyoruz. 

Kale Kilit yenilikçili¤i 
ödüllendiriyor
Atasözündeki gibi, su uyuyor ama kötü ni-

yetli insanlar uyumuyor. Kilit ve güvenlik

sektörü kötü niyetli müdahalelerin bir ad›m

önünde olabilmek için, kendini sürekli yeni-

lemek zorundad›r. Kale Kilit olarak bu konu-

da sürekli kendini yenileyen bir ürün gelifl-

tirme süreci içindeyiz. Yeni olarak piyasaya

sundu¤umuz Kale Tuzakl› Barel ve Döner

Sürgülü Çelik Kap› kilitleri, güvenlik üzerinde

yapt›¤›m›z yeniliklere en yeni örneklerdir.

Bunun yan› s›ra ürünün kullan›c› kitlesine

fayda sa¤layacak yeniliklere kavuflturmak da

yenilik anlay›fl›m›z›n önemli bir göstergesi-

dir. Buna en yak›n örnek; üretim, sat›fl ve pa-

zarlama ekiplerinin mükemmel iflbirli¤inin

ürünü barellerimizin, art›k saten dedi¤imiz

bir görünüfle kavuflturulmufl olmas›d›r. Böy-

lece bu metal kitlesini kusursuz bir görünü-

me sahip k›ld›k, karfl›l›¤›n› da müflteri mem-

nuniyeti ve sat›fl›n artmas› gibi sonuçlarla al-

d›k. Kale Kilit üretim birimleri yenilikçili¤i tefl-

vik eden ve ödüllendiren uygulamalar› bir

öneri sistemi çerçevesinde, çok genifl ve et-

kili bir biçimde bünyesinde gelifltirmektedir.

Bu uygulamayla, üretimin her aflamas›nda,

ilgili herkesin yenilik oldu¤unu düflündü¤ü

fikirleri ortaya koymas› tahrik edilmektedir.

Di¤er taraftan holding genelinde insan kay-

naklar› politikam›z içinde her y›l yenilikçi fi-

kirler de¤erlendirilmektedir ve yar›flmalar

arac›l›¤›yla ödüllendirilmektedir.

Pazarlama teknikleri konusunda inovasyon ad›na

ne gibi çal›flmalar yap›l›yor? Bu süreçte çal›flanla-

ra e¤itimler veriliyor mu?

Yenilik, insan akl›n›n bir ürünü. Bu nedenle

giriflimcinin kafa yap›s›n›n yarat›c› özelli¤i ve

yenili¤e aç›k olmas›, iflin bafllang›c›n› ve ba-

flar›n›n ilk ad›m›n› teflkil eder. Kale Kilit bu ba-

k›mdan isabetli bir örnek. Kurucusunun ye-

nili¤e son derece aç›k zekâs› ve ifl gelifltirme

sezgisi, yenilikleri kavrama ve uyarlama kabi-

liyeti bugünkü baflar›l› tablonun arkas›ndaki

ciddi bir faktördür. Art›k gelenek haline ge-

len flirket içi yenili¤i teflvik ve ödüllendirme

ak›m›, iflin gelece¤ini belirliyor. Yukar›da da

aç›klad›¤›m üzere,  yenili¤i “eski köye yeni

âdet getirmek” olarak anlayan ve yenili¤e

çekinerek bakan yap›da de¤iliz. Zaten ihra-

cat›m›z›n son birkaç y›lda sekiz kat artm›fl ol-

mas›n›; yurtd›fl›nda ifl yapt›¤›m›z 70’ten fazla

bayiye sergiledi¤imiz yenilikçi duruflla izah

etmek mümkün. Kale Kilit’in önemli bir özel-

li¤i de, teknik ekibindeki yenilik ruhu ve bu

konudaki h›rsl› yaklafl›m›yla sat›fl ekiplerinin

düflünce tarz› ve mant›¤›n›n birebir örtüfl-

mesidir. Ar-Ge çal›flmalar›n›n neticesinde

teknolojik yenilik yapan, ürünlerinde farkl›l›k

yaratan bir firman›n, pazarlamada yenilikçi

olmamas› düflünülemez; aksi durumda, fark-

l›l›k ve de¤er yaratan ürünlerin hedeflenen

ticari baflar›y› yakalamas›ndan söz edilemez.

Kale Kilit bünyesindeki yenilikçi pazarlama,

bu ba¤lamdaki en etkili duruflunu, özellikle

rekabet gücü aç›s›ndan büyük öneme sahip

“imaj ve bilinirli¤inin vurgulanmas›“ yönte-

miyle sa¤l›yor.

Bu kapsamda Ar-Ge departman›ndan yeteri kadar

destek sa¤lan›yor mu? 

Tahrik edilmeyen bir zihin yenilikçi ola-

maz. ‹nsan zekâs›ndaki yenilikçi genin, flir-

ket faaliyetine kataca¤› de¤erin ortaya ç›-

kar›lmas› amac›yla çal›flanlara sürekli e¤i-

tim veriliyor. Biz, hem üretici hem de sat›c›

nitelikteki bir flirketiz. Bu nedenle tasar›m

ve üretici kald›r›m›nda yol almakta olan

yenilik olgusu, yolun karfl›s›na geçip pazar-

lama kald›r›m›ndakiyle birleflmek zorunda-

d›r veya bunun tersini de düflünebilirsiniz.

Gerçek anlamda yenilikten bahsediyorsa-

n›z; bu ancak sistematik ve tutarl› bir ör-

gütlenmeyle mümkündür. Tüketiciye inti-

kal eden bir güvenlik ürünüyle ifltigal etti-

¤imiz için tüketici nabz›n›n tasar›m ve üre-

tim ekibine hissettirilmesi, pazarlama eki-

binin önde gelen görevidir. Ar-Ge bölü-

münden destek bekliyorsan›z -ki bu ol-

mazsa olmaz- onlar›n tüketici ihtiyaçlar›

konusunda tam anlam›yla bilinçlenmesini,

“müflteriye ne yapsam da kal›c› ve gerçek

çözümler sunabilsem” diye düflünebilme-

sini sa¤lamal›s›n›z. Bu nedenle çal›flanlar›

zaten iflbirli¤ine fevkalade yatk›n olan Ar-

Ge bölümüyle, pazarlama ve sat›fl bölüm-

leri tam bir uyum içinde çal›fl›yor. Bunun

neticesi olarak Ar-Ge bölümümüz özellikle

mevcut ürünlerde de¤ifliklik, farkl›l›k yara-

tarak, bu konuda üzerine düflen sorumlu-

lu¤u yerine getiriyor.

‹fliniz gere¤i çok s›k seyahat ediyor ve birçok flir-

ket, marka ve ürün takip ediyorsunuz. Sizce glo-

bal flirketlerin yenilikçilik konusunda geldi¤i nok-

ta nedir? Yenilikçili¤in k›talara, bölgelere, ülkele-

re özel yenilikçi uygulamalar› nelerdir? 

Dünyada h›zla artan nüfus ve kentleflme,

emniyet ve güvenlik ihtiyac›n› da berabe-

rinde getiriyor. Bu gerçekten yola ç›kan

sektörümüzdeki global oyuncular, güven-

lik teknolojisindeki bulufllar› günlük üretim

ve pazarlama politikalar›na yenilikler geti-

rerek uyarlamakta baflar›l›lar. Bunlar belli

konularda kendilerini dünyaca kabul edi-

len “usta” flirketler olarak ön plana ç›kar›-

yorlar. Yeni fikirlerin ticari bir yarar sa¤laya-

cak biçime dönüfltürülmesi süreci, anlafl›l-

mas› gereken bir tan›mlamad›r. Ticari yarar-

dan bahsedildi¤inde iki husus ortaya ç›k›-

yor: Bir tarafta iç süreç ve uygulamalar› et-

kileyen yararlar, di¤er tarafta müflterinize

yönelik, sat›fl› art›r›c› yararlar. Bir pazarlama-

c› gözüyle bak›ld›¤›nda, firmalar› yenilik

yapmaya yönelten olgular aras›nda reka-

bet kadar önemli olan bir di¤er unsur da

tüketiciden kaynaklanan, afla¤›dan yukar›-

ya do¤ru gelen zorlay›c› taleplerdir. Bu ba-

k›mdan piyasa ekonomisinin geliflmifl ol-

du¤u ülkelerde, yenilikçilik daha güçlü ola-

rak yerleflmifl denilebilir. Gözlemlerim, ül-

kelerin refah düzeyi ile yenilikçilik aras›nda

do¤rudan iliflki oldu¤unu gösteriyor. Me-

sela özürlü fertlerin daha kolay kullanabile-

cekleri, belli ölçülerdeki kilit sistemlerini

geliflmifl ülkelerde günlük hayata yerleflmifl

olarak görebilirsiniz. Bunlar teknolojik bu-

lufllar de¤il, yaln›zca bu tür insanlar›n s›k›n-

t›lar›n› giderici yeniliklerdir. ‹flbirli¤i yapt›¤›-

m›z Frans›z flirketler toplulu¤u, s›rf bu ko-

nudaki talepleri karfl›lamak üzere bünye-

sinde bir bölüm oluflturmufl. Ayn› fleyi ne

yaz›k ki dünyan›n pek çok ülkesi için söyle-

mek mümkün olmuyor. Yani geliflmifl böl-

gelerde kilit kavram› ileri düzeyde güvenli-

¤i sa¤laman›n yan› s›ra her türlü insan›n

kolayca kullanabilece¤i nitelikleri bünye-

sinde tafl›rken; baflka bölgelerde yaln›zca

sa¤lanan güvenli¤in düzeyine bak›l›yor;

yafll›, özürlü insanlarla çocuklar›n ihtiyaçlar›

ikinci planda kal›yor. Son olarak belirtmek

isterim ki geliflmifl ülkelerde çevre faktörü

her türlü üründe ön plana ç›kmaya bafllad›.

Kullan›lan hammaddenin, ara mamullerin

ve ambalaj›n çevre sorunu yaratmayacak,

dönüflebilir nitelikte olmas› tüketici tercihi

olarak kendini gösteriyor. Bu beklentide fir-

malar› daha yarat›c› olmaya itiyor.

K A L E M  • 2 0 1 0  • 1 5

T U R H A N  T U R G U T \ D O S Y A

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

D O S Y A \ T U R H A N  T U R G U T

“Kale Kilit’in kurucusu Sad›k Özgür’ün yenili¤e son

derece aç›k zekâs›, ifl gelifltirme sezgisi, yenilikleri kavrama ve

uyarlama kabiliyeti bu baflar›l› tablonun arkas›ndaki en önemli

faktördür”
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‹stanbul Modern
Tarihi kentin “yenilikçi” yüzü:

“Toplumla iç içe, yaflayan bir müze” söylemiyle yola ç›kan ‹stanbul Modern,
geçti¤imiz y›l gerçeklefltirilen 32. Avrupa Müze Forumu’nda  “yenilikçi olma
baflar›s›ndan dolay›” özel bir ödül ald›. Yenilikçi bak›fl aç›s›n› böylece
tescilleyen ‹stanbul Modern, kültür-sanat etkinliklerinin buluflma noktas›
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‹stanbul Modern düflünün gerçe¤e dönüfl-

mesi ‹stanbul’a farkl› kimlik kazand›ran bir

yenilikti; iflte bu yenilik art›k ‹stanbul’un tem-

silcisi, tarihimizin modern yüzü. Çünkü Tür-

kiye’nin geçmifl sanatsal deneyimini gele-

cekle harmanlayan ‹stanbul Modern, Türki-

ye’de modern ve ça¤dafl sanata ayr›lm›fl ilk

özel müze. Ça¤dafl sanat›n geldi¤i noktay›

göz önüne seren ve gerçeklefltirdi¤i etkinlik-

lerle izleyiciyi de bu sürecin bir parças› ya-

pan ‹stanbul Modern, beflinci y›l›n› geride

b›rakt›. Bugün ‹stanbul Modern’de özel sek-

tör, kamu ve devletin destekledi¤i eflsiz,

yepyeni bir sinerji yarat›ld›¤›n› görmek

mümkün. Yaflayan bir müze olarak da ta-

n›mlanan ‹stanbul Modern’in sanata “mer-

haba” deyiflini  ‹stanbul ModernYönetim Ku-

rulu Baflkan› Oya Eczac›bafl› ise flöyle anlat›-

yor: “‹stanbul Modern Sanat Müzesi, 11 Ara-

l›k 2004 tarihinde dört numaral› Gümrük An-

treposu’nda kap›lar›n› açt›¤› zaman, asl›nda

17 y›ll›k bir proje gerçeklefliyordu. Bu gecik-

meye ra¤men, ‹stanbul Modern, Türkiye’de

özel kesimin öncülü¤ünde kurulan ilk mo-

dern sanat müzesi oldu ve ülkemiz için bir

‘yenilik’ olarak gün yüzüne ç›kt›. Müze gez-

me al›flkanl›¤› olmayan bir ülkede, zaten sa-

y›lar› az olan ve kamu taraf›ndan yönetilme-

nin kaç›n›lmaz etkilerini tafl›yan di¤er müze-

lerden farkl› olarak ‹stanbul Modern, bir ilki

gerçeklefltirerek müzeyi sosyal bir platforma

dönüfltürdü. ‹stanbul Modern, topluma sa-

nat› görme, tan›ma, sevme, onu özümseme

ve geliflmeleri izleme olanaklar› sa¤lamay›

vaat ederek kap›lar›n› açt›.”

Yenilikçili¤e özel ödül 

Geçti¤imiz y›l Türkiye’de ilk kez düzenlenen

32. Avrupa Müze Forumu (EMF) kapsam›nda

yap›lan de¤erlendirmede ‹stanbul Modern,

müzecili¤i kavray›fl›ndaki uzmanl›k, kulland›¤›

yenilikçi bak›fl aç›fl› ve ziyaretçilerine verdi¤i

önem nedeniyle “özel ödüle”  lay›k görülmüfl-

tü. Bu ödülle birlikte, ‹stanbul Modern’in ileri

müzecilik uygulamalar› vurgulanm›fl; hatta

EMF Baflkan› Stephen Harrison, ‹stanbul Mo-

dern’in kazand›¤› bu ödülle, Avrupa’n›n ça¤-

dafl müzecilikte en seçkin kurumlar› aras›na

girdi¤ini söylemiflti. 

Düfl gerçe¤e dönüfltü 

Dünyan›n önde gelen bütün kentleri ayn› za-

manda o kentin temsilcisi haline gelmifl mo-

dern sanat müzeleriyle birlikte an›l›yor. Y›llar-

d›r “Kentlerin Kraliçesi” olarak an›lan ‹stan-

bul’un neden böyle bir yap›ya sahip olmad›¤›

ya da bir türlü olamad›¤› sorusu vard› zihinler-

de. Ne olursa olsun modern sanat müzesiz ‹s-

tanbul eksikti ve bu eksi¤i ‹stanbul Kültür ve

Sanat Vakf›’n›n (‹KSV) kurucusu Dr. Nejat Ecza-

c›bafl› fark etti. Eczac›bafl› 1987’de, Birinci

Uluslararas› Ça¤dafl Sanat Sergisi’nin sanat ya-

flam›na getirdi¤i canl›l›¤› ve gördü¤ü ilgiyi sü-

rekli k›lmak istedi¤i için bir modern sanat mü-

zesi kurulmas›na öncülük etmek istedi.. 

Bu amaç do¤rultusunda uzun bir aray›fl döne-

mi bafllad›. Sonunda, Haliç’teki 19. yüzy›l en-

düstri yap›lar›n›n en güzel örneklerinden biri

olan Feshane binas› modern sanat müzesi

için uygun bulundu ve 1991 y›l›nda sanat

müzesine dönüfltürmek amac›yla yeniden

düzenlendi. Ancak yerel yönetimle olan an-

laflmazl›klar nedeniyle 1993 y›l›nda bu giriflim-

den vazgeçildi ve böylelikle modern sanat

müzesinin hayat bulmas› 11 y›l ertelenmifl ol-

du. Eczac›bafl› Ailesi bu süre zarf›nda koleksi-

yonunu geniflletmeye devam ederken, yer

aray›fllar›na da ara vermedi. Sekizinci Uluslara-

ras› ‹stanbul Bienali’nde kullan›lan Karaköy r›h-

t›m›ndaki dört numaral› antreponun, müze

binas› olarak tahsis edilmesiyle yer sorunu çö-

zümlendi. Üstelik Karaköy r›ht›m›ndaki antre-

po, dünyayla buluflmak için en uygun yerler-

den biri. Yüzy›llard›r çeflitli kültürlere ev sahip-

li¤i yapm›fl olan ‹stanbul’un vazgeçilmez li-

man› olan bu k›y›, geçen zaman›n ve tarihsel

sürecin de en önemli tan›klar›ndan. Oras› art›k

evrensel dilin, sanat›n konufltu¤u ve konuflul-

du¤u bir mekân; dünyan›n kap›lar›n›n en ko-

lay aralanabilece¤i bir merkez.

Yenili¤in adresi sergiler

Sergi mekânlar›n›n iki alana ayr›ld›¤› müzede,

üst kat galerilerinde ziyaretçiler müzenin sü-

rekli koleksiyonunu izleme olana¤›na sahip.

Alt kattaki genifl galeri her y›l üç-dört süreli

sergiye ev sahipli¤i yap›yor. Müzedeki e¤itim

programlar› hem sürekli koleksiyonlar› hem

‹stanbul Modern kütüphane koleksiyonu, 6
bin 500 kitapla, 35 yerli ve yabanc› dergi

aboneli¤i içeriyor 

‹stanbul Modern’in d›flar›dan görünüflü



“Türkiye’nin sanatsal yarat›c›l›¤›n› kitlelere ulaflt›rmay› ve

kültürel kimli¤ini uluslararas› sanat ortam›yla paylaflmay›

amaçlayan ‹stanbul Modern Sanat Müzesi, disiplinleraras› 

etkinliklere ev sahipli¤i yapan bir müze”

de süreli sergileri tan›t›p sevdirmeye yönelik

olarak düzenleniyor. Her yeni sergiyle birlikte,

sadece bu etkinlikler de¤il, sinema, kafe, ma-

¤aza ve gezici müzedeki konu ve etkinlikler

de de¤ifliyor. Foto¤raf galerisi, uluslararas› sa-

nat ak›mlar›n›n foto¤raftaki yans›malar›n›, fo-

to¤raf›n önde gelen modern sanatç›lar›n ya-

p›tlar›n›, Türk foto¤raf›n›n bafllang›çtan gü-

nümüze önemli örneklerini izleyicilerle bu-

luflturan sergiler gerçeklefltiriyor. Girifl fuaye-

sindeki kablosuz a¤ donan›ml› “yeni medya

alan›” ziyaretçilere yeni medya çal›flmalar›n›

izleme ve sanat› dijital müze ortam›nda tan›-

ma olana¤› sunuyor. Ayn› mekânda yer alan

video alan›nda ise farkl› ve yeni e¤ilimleri

yans›tan, disiplinleraras› bir anlay›flla dijital

teknolojiler kullanarak oluflturulan çal›flmalar

izlenebiliyor.

“Gelenekten Ça¤dafla”, 

“‹çimizdeki Zaman” ve “Akla Dönüfl”

‹stanbul Modern, Türkiye’nin Bat›l›laflma at›l›-

m›ndan bugüne, sanat›n geleneksel olanla

iliflkisine odaklanan ve tarihle modernli¤in sa-

natç›lar taraf›ndan nas›l infla edildi¤ini göster-

meyi amaçlayan “Gelenekten Ça¤dafla” sergi-

sini 17 fiubat 2010’da açt›. 23 May›s tarihine

kadar sürecek olan ve küratörlü¤ünü ‹stanbul

Modern fief Küratörü Levent Çal›ko¤lu’nun

üstlendi¤i sergi, geleneksel olan her türlü bil-

giyi, modern bir anlat›m dili içinde yeniden

yorumlayan modern ve ça¤dafl sanatç›lar›n

kat›laca¤› bir etkinlik olacak. “Gelenekten Ça¤-

dafla” sergisinde Erol Akyavafl, ‹smet Do¤an,

‹nci Eviner, Bedri Rahmi Eyübo¤lu, Selma Gür-

büz, Ergin ‹nan, Balkan Naci ‹slimyeli, Murat

Morova ve Ekrem Yalç›nda¤’›n çal›flmalar› yer

alacak. Sergi sadece bugün de¤il,  modern sa-

nat›m›z›n geçmifline de odaklanarak, hat,
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‹stanbul Modern Müze
Ma¤azas›’nda müze 

koleksiyonundan ve sergilerden
esinlenilerek üretilmifl çok çeflitli

özel aksesuar sat›fla sunuluyor 

Yemek ve sanat
Müzenin girifl kat›nda bulunan ‹stanbul

Modern Cafe, Bo¤az’›n en güzel manzara-

lar›ndan birine sahip. Mekân yaln›zca mü-

ze ziyaretçilerine de¤il, d›flar›dan gelenle-

re de aç›k. Müzeyi gezdikten sonra mola

verebilece¤iniz kafenin mimarisi de, ‹stan-

bul Modern’le paralel bir çizgide. K›rm›z›,

beyaz renklerin hâkim oldu¤u yenilikçi

dekoru ve zengin mönüsüyle ‹stanbul

Modern Cafe, farkl› aray›fllara hizmet su-

nuyor.

Gelenekten Ça¤dafla

Sergiler, ziyaretçilere sanat› sevdirmeyi
ve onlar›n etkin bir biçimde sanata

kat›lmalar›n› amaçl›yor

minyatür, vitray, tekstil, tombak, hal› gibi obje-

lerle resim, heykel, foto¤raf, yerlefltirme sanat-

lar›n› bir araya getirecek; izleyicilerin tarih-kül-

tür ve sanat eseri aras›nda görsel ve kavramsal

olarak iliflki kurmalar›n› sa¤layacak. 16 May›s’a

kadar sürecek bir di¤er sergi “‹çimizdeki Za-

man” sergisi. ‹stanbul Modern Sanat Müze-

si’nden Engin Özendes, Moskova Foto¤rafevi

Müzesi’nden Olga Sviblova ve Selanik Foto¤raf

Müzesi’nden Vangelis Ioakimidis’in her ülke-

den befl, toplam 15 foto¤rafç›y› seçerek davet

ettikleri sergi 151 foto¤raftan olufluyor. 17 fiu-

bat’ta aç›lan ve 9 May›s’a kadar sürecek olan

yeni video sergisi “Akla Dönüfl”, ad›n› Man

Ray’in 1923 tarihli “le Retour a’la Saison” bafll›k-

l› videosundan al›yor. Program, ak›l ve dolay›-

s›yla onun olmay›fl› konusunda; insani konular-

da kimli¤in üstün konumunu; insan›n Tanr›

vergisi gibi kabul edilen, kültürünü ve nüfuzu-

nu askeri yöntemlerle dayatma hakk› olarak

“akl›” ele al›yor. 
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“Yeni bir dil, yeni bir göz, yeni bir kulak. Ken-

dini yeniye b›rak. Yeni bir terminolojiye ihti-

yaç var, sadece bizim de¤il, hepimizin, sanat

üreticilerinin, sanat al›c›lar›n›n. Sanat ad›na

üretilen tüm ifllerin s›n›fland›r›lmas› art›k ye-

ni okuma biçimleri ile mümkün. Bu, tek ta-

rafl› bir deneyim olamaz. Bu, ancak sanat

üreticisi ile sanat al›c›s› aras›nda bir müflte-

rek ile mümkün olabilir. Bu deneyim, iktida-

r›n bugüne dek dayatt›klar›yla olamaz art›k

ve bunun da tek bir koflulu olmal›d›r; kendi-

ni yeniye b›rakmak. Tarafs›z bir ortamda, ta-

rafs›z bir mekânda karfl› karfl›ya gelen iki ta-

raf, tarafs›z olmak zorundad›r. Aralar›ndaki

iliflki bir hiyerarfli içermemelidir. Sanat üreti-

cisiyle al›c›s› birbirlerini, ihtiyaçlar›n›, büyük

tahakkümün yükledikleri d›fl›nda tan›maya

çal›flmal›d›r. Bu nedenle de iki taraf önce bir-

birlerini anlamaya çal›flarak bafllamal›d›r bu

iliflki sürecine. E¤er kendini ötekinin yerine

koymay› baflarabilirse bu iliflki yeni bir göste-

ri sanatlar› sözlü¤ü oluflturabilir ve bu sözlü-

¤ün ilk sözü “yeni” olur.

Yeni oland›r bizim özlemimiz, tarafs›z olan-

d›r. Biriktirdiklerini dönüfltürebilen, birikme-

sine izin verendir. Bilgiden bilgiye birlikte

ulaflman›n tek yoludur. Yeniye aç›k olmak

yenilenmenin yoludur. garajistanbul yeniye

ulaflman›n, yeni ile buluflman›n en k›sa yolu-

dur, en kestirme yoludur. Yollar› tozdan, ça-

murdan temizlenmifl, ortaklar›n› bekliyor.

Yeni bir seyir kültürü yaratman›n, dönüflme-

nin, dönüfltürmenin koflullar›n› oluflturuyor,

büyüyor. Büyürken de büyütüyor dairesini.

Anadolu’dan Avrupa’ya sözünün içini dol-

duruyor, Avrupa’dan Anadolu’ya... H›zla ken-

dini yeniliyor, yeni bir söylemin öncülü¤ünü

yap›yor. Bu yeni süreçte, kendini yeniye b›-

rakman›n zaman› geldi”...

garajistanbul’un sitesindeki bu girifl yaz›s›, sa-

nat›n yeniye bak›fl aç›s›n› ne de güzel özetli-

yor bizlere. garajistanbul’un ‹letiflim Uzman›,

oyuncu Memet Ali Alabora da, “Zaten bu ye-

nili¤i aktarmak için garajistanbul’u kurduk” di-

yor. Zaman›n›n ço¤unu garajistanbul’da ge-

çiren Alabora’ya, “sanatta yenilik” kavram›n›

sorduk.

Yenilik ve yenilikçi anlay›fl sizin için ne ifade 

ediyor?

Yeni, o kadar eskitilmifl bir sözcük ki, insanlar

ne yaparsa yaps›n yeni sözcü¤ünü kullanmak

gere¤i hissediyor. Ürünlerin üzerinde hep

“new” ibaresi var ve bu son 15 y›l›n trendleri

aras›nda. K›sacas› millet olarak yeniye hasre-

tiz. Yenilik, kendi alan›n›n s›n›rlar›n› sorgula-

may›, zorlamay› ve onlar› aflmay› ifade ediyor

benim için. Yenilik müziktir, danst›r, tiyatro-

dur, yani sanatt›r. Söz konusu sanat olunca

mutlaka o dönemin s›n›rlar› zorlanmal›, risk

al›nmal›. Sanatta yenilik ço¤u zaman tepkiyle

karfl›lanm›fl ve zaman içerisinde kabul gör-

müfl. Örne¤in Beethoven’›n yazd›¤› dörtlüler

yeniydi ve bu yüzden tepkiyle karfl›lanm›flt›.

‹nsanlar eskiden Stravinsky’in konserinden

terk eder gibi ç›k›yorlard›. Bugün Stravinsky

çok dinledi¤imiz kiflilerden biri. 

Yeniyle u¤rafl›p, yeniyi anlatmaya çal›fl›rken

genelde Bauhaus örne¤ini veriyorum. Çün-

kü riske girmeden, gelecek flekillendirilemez.

Bauhaus en bafl›ndan beri bu anlay›flla çal›fl›-

yor. 50 y›l önce “kendi iflini gör” fikrini Alman-

ya'ya ilk kez Bauhaus getirdi. Yenilikçi fikirle-

riyle ülke s›n›rlar›n›n ötesinde de baflar›l› ol-

dular. Her yeni tasar›m› burada bulmak

mümkündü. Tabikii ilk dönemler Bauhaus’un

ürünleri insanlara ayk›r› geliyordu. Bugün ha-

yat›m›z›n içinde kuland›¤›m›z birçok obje,

Bauhaus’un o zamanlar avangart kabul edi-

len tasar›mlar›yd›.

Özel hayat›n›zda yenili¤i ne kadar takip 

ediyorsunuz?

Yenilikler benim için de¤erli, ama inovasyon,

yani yenilikçilik her zaman do¤ru bir flekilde

yap›lm›yor. Son y›llarda çok duyuyoruz.  An-

cak çok telaffuz etmek, kimi zaman bu kavra-

m›n içini boflalt›yor. ‹htiyac›m ölçüsünde ye-

nilikleri, özellikle teknolojik yenilikleri takip

ediyorum. Çünkü teknoloji bafll› bafl›na yeni

bir fleyin üzerine kurulu. Farkl› alanlardaki ye-

nilikleri karfl›laflt›r›yor, iliflki kurmaya çal›fl›yo-

rum. Ço¤u zaman yenilik ad› alt›nda ürünle-

rin veya hizmetlerin sadece flekli de¤ifliyor.

Bunlar› yenilik olarak adland›rm›yorum. Üste-

lik son zamanlarda yeninin bir önemi kalma-

d›. Çünkü her fley o kadar h›zl› de¤ifliyor ki...

Gerçekten yeni olan, kullan›c›n›n yönelimini

de¤ifltirmeli, bir devrim yaratmal›. Örne¤in in-

ternet çok önemli bir inovasyondu. 

“Ezberi bozman›n, yan yana durman›n zaman›

geldi. Bir tasar›m kültürü, bir seyir ve seyirci kül-

türü yaratman›n ve bunu sürekli k›lman›n zaman›

geldi” söylemiyle yola ç›kt› garajistanbul. Kurulu-

flundan bahseder misiniz? 

Sanat yönetmenlerimiz Övül Avk›ran ve

Mustafa Avk›ran’›n garajistanbul manifesto-

su böyle bafll›yor. garajistanbul, Mustafa ve

Övül Avk›ran’›n kendi tiyatrolar› olan 5. So-

kak Tiyatrosu’nun 10’uncu y›l› için bir me-

kân aray›fl›na ç›kmalar›yla bafllayan, sonra da

bütün sanatç›larla paylafl›lm›fl bir oluflum.

Bireysel, kurumsal ve seyircisiyle hayat›n›

sürdürüyor garajistanbul. Bu oluflum za-

manla büyüyerek, uluslararas› ortaklar›yla ve

bugün 2010 için üretti¤i projesiyle bir kül-

tür kurumu haline geldi. 2010 Ocak ay›nda

üçüncü yafl›m›z› kutlad›k.

‹çinde birçok sanatç›n›n yer ald›¤› dayan›flma ve

ortak çal›flman›n bir ürünü olan garajistanbul'la

neler de¤iflti?

garajistanbul’la birlikte ça¤dafl gösteri sanat-

lar› alan›nda, özellikle dans›n görünürlü¤ü
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“Kendini yeniye b›rakman›n zaman› geldi”



Di¤er ülkelerle bir karfl›laflt›rma yapt›¤›n›zda na-

s›l bir tablo ç›k›yor ortaya?

Her fleye ra¤men nas›l ayakta kald›¤›m›za

Avrupal›lar flafl›r›yor. Avrupa’da sanat, sosyal

devlet anlay›fl›yla daha çok yerel yönetimle-

re b›rak›lm›fl. Model olarak Amerika’ya daha

çok benziyoruz. Çünkü Amerika’da da sa-

nat, özel sektörün deste¤iyle ilerliyor.

garajistanbul zaman›n›z›n tamam›n› al›yor mu,

sizi ekranlarda göremiyoruz? 

Genel olarak hayat›m burada geçiyor. Yaz›n

sinema projelerimiz olacak. Gelecek sezon-

da televizyonda bir fley yapabilir miyiz, ba-

kaca¤›z; fikirlerimiz var.

garaistanbul’da oynad›¤›n›z oyundan bahseder

misiniz?

Övül Avk›ran ve Mustafa Avk›ran’›n tasarla-

d›¤›, Kemal Gökhan Gürses’in yazd›¤›, çizdi-

¤i ve seslendirdi¤i “Histanbul”da Sibel Tü-

zün’le oynuyorum. Oyunda zemin etütleri

yapan mühendis Ali Bora’n›n (yani benim)

bir sokak aras›nda karfl›laflt›¤› kad›n›n ‹stan-

bul mu, yoksa bir tahayyül mü oldu¤unu

anlamas› için yedi tepeyi dolaflmas› gereki-

yor. Sibel Tüzün’ün ‹stanbul için yaz›lm›fl

flark›lar› yeniden yorumlad›¤› ve ‹stanbul’u

oynad›¤› “Histanbul”, flehrin müzikal yolcu-

lu¤una ç›kar›yor.

Kalem dergisi Kale Endüstri Holding’in bir yay›n›.

Kale Kilit’le ilgili neler söylemek istersiniz?

Ço¤umuzun cebindedir Kale Kilit. Türki-

ye’de kilit deyince akl›m›za gelen ilk mar-

ka. Di¤er firmalardan çok çok yukar›da. Ka-

le Kilit markas›n› bilmeyen çok az insan

vard›r diye düflünüyorum. Bu da çok de-

¤erli bir fley. Sektöründe birçok yenili¤e

imza atan Kale Kilit’in ürünleri çocuklu-

¤umdan beri ad›n› s›kça duydu¤um, gü-

ven veren bir marka.
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artt› ve art›k dans festivalleri yap›l›r oldu. Da-

ha küçük dans stüdyolar›, pek çok ba¤›ms›z

mekânlar aç›lmaya bafllad›. “Bu garajistanbul-

sayesinde oldu” gibi bir kesin yarg›y› ortaya

koymak do¤ru de¤il, ama garajistanbul bir

itici kuvvet oldu. Asl›nda hem garajistan-

bul’un, hem de ça¤dafl gösteri sanatlar›n›n

görünürlük zaman› gelmiflti. Bu zaman› gel-

me halleri kesiflince, garajistanbul’la birlikte

baflka yerlerin de hayatlar› daha sürekli, daha

görünür oldu.

Hedeflerinizden, projelerinizden bahseder 

misiniz?

‹stanbul Avrupa Kültür Baflkenti Ajans›’n›n

deste¤iyle yürüttü¤ümüz ‹stanpoli projesi

var. Bu proje, ‹stanbul 2010’un gösteri sanat-

lar› alan›nda en büyük projesi ve dört tane

uluslararas› ortakla yap›l›yor. Bu proje kapsa-

m›nda befl tane uluslararas› tasar›mc› “Baflka

‹stanbul var” slogan›yla befl tane oyun ürete-

cek. Çünkü herkesin anlataca¤› bir ‹stanbul

oldu¤una inan›yoruz. garajistanbul, yurtd›fl›-

na s›kl›kla turne yapan bir kültür kurumu. Y›l-

da yaklafl›k 15 kez yurtd›fl›na farkl› ifllerle gidi-

yor, oyunlar›m›z› sergiliyoruz. Biz

garajistanbul’u kurduk, çünkü

yapt›¤›m›z ifllerin bilinmesini, iz-

lenmesini ve yorumlanmas›n› isti-

yoruz. Bununla birlikte bu iste¤in

bir ad›m ötesine geçerek, seyirci

gelifltirme projeleri gerçeklefltiri-

yoruz. Mesela baflka kültür ku-

rumlar›yla, özel flirketlerle ya da si-

vil toplum kurulufllar›yla ortakl›k-

lar yap›yoruz. O kurumlarda çal›-

flanlar› seyirci olarak getirmek ve

o seyircilerin geribildirimleriyle beslenmek,

sohbet etmek ve fikrilerini paylaflacak mecra-

lar oluflturmak istiyoruz. 

Sanata verilen deste¤i yeterli buluyor musunuz?

Türkiye mevzuat›n›n yetersizli¤i, kamunun,

devlete ait olan sanat kurumlar› haricindeki

ba¤›ms›z kurumlara do¤rudan destek verebil-

mesini engelliyor. Bu nedenle özel sektörün

deste¤i fevkalade önemli. Özel kurumlar›n

deste¤i olmadan Türkiye’de birçok sanat akti-

vitesi gerçeklefltirilemezdi, hâlâ da gerçekleflti-

rilemez. Dünya çap›nda birçok önemli sanatç›-

y› izleyebildiysek ya da küçük gruplar kendi ifl-

lerini birtak›m yerlere tafl›yabildilerse, burada

özel kurumlar›n sa¤lam›fl oldu¤u deste¤in çok

büyük önemi var. Ama bu, ayn› zamanda çelifl-

kili de bir durum. Bienal örne¤indeki tart›flma-

da gördü¤ünüz gibi. Bienal bu anlamda, bir-

çok özel kurumun deste¤ini alarak yap›lan ve

sermaye karfl›t› bir söylemi bar›nd›ran, bunun

için birçok konuda elefltirilmifl, ama bir taraf-

tan da bütün bunlar›n konuflulabilmesini sa¤-

lam›fl bir mecra haline geldi. Dolay›s›yla “özel

sektörün deste¤i yads›namaz”, yetersiz kalacak

bir cümle olur. Özel sektörün deste¤i olma-

dan bu ifller çok zor olurdu Türkiye’de.

Türkiye’de, sanattaki yenilikler ne kadar fark

ediliyor?

Türkiye’de ça¤dafl sanat›n çok daha etkin ve

görünür olmaya bafllad›¤› muhakkak. Hatta

bu alanda çekim alan› haline gelmeye baflla-

d›. Farkl› disiplinlerde yap›lan farkl› etkinlikler

ve farkl› oluflumlar gösteriliyor. Öncesine na-

zaran ça¤dafl olanla daha çok iliflki kurmaya

çal›fl›yoruz. Tabii ki bunun böyle kitlesel ola-

rak kabul edildi¤ini, tüketildi¤ini henüz söyle-

yemeyiz. Bugün yurtd›fl›nda modern sanat

müzelerine gidenlerin say›s›n›n yar›s›na ulafl-

m›fl de¤iliz, ama geçmifle nazaran da çok iler-

leme kaydetti¤imizi belirtmeliyim.

Peki, say› neden bu kadar az? Sanata yaklafl›m›-

m›z m› farkl›?

Kolay de¤il elbette; bunlar kültürel dönü-

flümler, uzun bir süreç gerekiyor. Cep telefo-

nunun yayg›nlaflmas› gibi bir fley de¤il. fiimdi

yeni yeni gerçekten sanat›n içeri¤iyle iliflki ku-

ruluyor. 

Sanatç› bir aileden gelmek...
Ailede bol miktarda sanatç› var, özellikle

baba taraf›nda. Asl›nda anne taraf›mda,

annemin d›fl›nda da sanata girmifl ç›km›fl

insanlar var, teyzem bir ara oyunculuk

yapm›flt› mesela. Babam›n teyzesi Mela-

hat ‹çli, flehir tiyatrosunun eski oyuncula-

r›ndan. Bir de babam›n day›s› Selahattin

P›nar. Babaannem de befl y›l Raflit R›za’n›n

yan›nda oyunculuk yapm›fl. 

Tabii, genetikle mutlaka ilgisi var ama

onun d›fl›nda, öyle bir ortam›n içinde bü-

yüyorsunuz ki, etraf›n›zdaki herkes oyun-

cu. As›l önemlisi ailemdeki herkes, oyuncu

olmayanlar dahi, asl›nda etraflar›na sürekli

bir fleyler anlatan, oyunlar oynayan, bir

numara yapan, bir hikâye anlatan kiflilerdi,

yani meddah gibi bir halleri vard›. Ben de

taklitler yapan, hikâyeler anlatan bir ço-

cuktum. Baflka bir meslek seçseydim de

zaten birtak›m özelliklerimden ötürü mut-

laka insanlara hikâyeler ve f›kralar anlatan,

taklitler yapan biri olurdum.

“Türkiye’de ça¤dafl sanat›n çok

daha etkin ve görünür olmaya

bafllad›¤› muhakkak. 

Ancak bunun, kitlesel olarak

kabul edildi¤ini ve

tüketildi¤ini henüz 

söyleyemeyiz”

Yenilikler benim için de¤erli. ‹htiyac›m ölçüsünde yenilikleri,

özellikle teknolojik yenilikleri takip ediyorum. Farkl› alanlardaki 

yenilikleri karfl›laflt›yor, iliflki kurmaya çal›fl›yorum”

Histanbul oyunundan

Alabora, Yedi Kocal› Hürmüz 
filminde son koca rolündeydi...
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Dünyan›n kültür ve uygarl›k bak›m›ndan en zengin ülkelerinden olan ‹stanbul,

“2010 Avrupa Kültür Baflkenti” program› kapsam›nda yeniden keflfedilecek. 

Bu keflifle ‹stanbul, Avrupa’y› büyülemekle kalmayacak; hikâyelerini tüm

dünyaya anlatacak ve yeni hikâyelerle buluflma noktas› olacak
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ri, akademik hayattan politikaya kadar her

alandaki uluslararas› zirvelerle ‹stanbul’da

a¤›rlanacak. Kent kültürü, geleneksel sanatlar,

görsel sanatlar, edebiyat, müzik, e¤itim ve da-

ha pek çok alanda gerçekleflen yüzlerce pro-

jenin ortak hedefleriyse, ‹stanbul’da yaflayan-

lar›n yaflad›klar› flehrin fark›na varmalar›, bu ka-

dim kentin zenginliklerini, geçmifl ile gelece¤i

bir araya getiren enerjisini bir kez daha hisset-

melerini sa¤lamak. Kamu ve yerel yönetimler-

le birlikte meslek kurulufllar›, sivil toplum ku-

rulufllar› ve akademik dünyaya uzanan he-

men her kesimin temsil edildi¤i Avrupa Kültür

Baflkenti Ajans›’n›n haz›rlad›¤› bu büyük prog-

ram, yüzlerce projeden olufluyor. Programa

kat›lmak için bugüne kadar toplam 2 bin 272

proje baflvurusunda bulunuldu. Bu projeler

aras›ndan 451’i seçilerek program kapsam›na

al›nd›. Projelerden 132’si tamamland›, 89 pro-

jenin haz›rl›¤› ise sürüyor. 2010’da da 230 pro-

je hayata geçecek.

Neden ‹stanbul?

Program› ‹stanbul’a kazand›ran “Av-

rupa Kültür Baflkenti”, Avrupa Birli¤i

taraf›ndan her y›l belirlenen kent

veya kentlere verilen bir unvan.

Seçilen kentin kültürel yafla-

m›n› ve kültürel geliflimini

sergilemesi için iyi bir f›rsat

yaratan bu uygulaman›n

fikri, 1985 y›l›nda do¤du.

“Avrupa Kültür Kenti” kavram›, 13 Haziran

1985’te Yunanistan Kültür Bakan› Melina Mer-

curi taraf›ndan ortaya at›ld›. 1999 y›l›nda da

“Avrupa Kültür Baflkenti” olarak de¤ifltirildi.

2005’ten sonra da bu unvan, birden fazla ken-

te verilmeye baflland›. ‹stanbul’un bu unvan›

almas›n›n alt›nda, co¤rafi konumu ve binlerce

y›ll›k kültürel miras›yla dünya metropolleri ara-

s›nda ayr›cal›kl› bir konuma sahip olmas› yat›-

yor. Genç nüfusu, yarat›c› bir enerji olufltura-

rak, Türkiye’nin aynas› olan ‹stanbul’u dünya-

n›n en dinamik kentlerinden birisi yap›yor. ‹s-

tanbul, yaln›z orada yaflayanlar için de¤il, tüm

dünya için bir çekim alan›, kültür ve sanat mer-

kezi. ‹flte bu özellikleriyle ‹stanbul, Avrupa Kül-

tür Baflkenti oldu. Ancak di¤er tüm

Avrupa Kültür Baflkentleri bütçeleri-

ni üye ülke olmalar› nedeniyle AB

fonlar›ndan ve hatta sponsorlar-

dan sa¤larken, ‹stanbul’un kayna¤›

sadece kamunun verdi¤i maddi

destekle oluflturuldu.

‹stanbul dünyan›n dört yan›nda

Bu külfete karfl›n ‹stanbul, program

sayesinde dünyada daha bilinir, 

Roma’dan Bizans’a, Bizans’tan Osmanl›’ya, bin-

lerce y›ll›k tarihi boyunca imparatorluklara bafl-

kentlik etmifl bir flehir ‹stanbul. Sokaklar› birer

aç›k hava müzesi. Mimarisi, ça¤lar boyu beflik-

lik etti¤i kültürlerin izlerini tafl›yor. Her kültür,

her renk, her din, ayr› bir yer buluyor kendine

bu flehirde. Bütün bu farkl› renklerin, seslerin

ve izlerin buluflmas› ise herhalde en güzel

“ahenk” sözcü¤üyle anlat›labilir. Kiliseleri, sa-

raylar›, Do¤ulu ve Bat›l› olufluyla gerçek bir

medeniyetler kavfla¤›d›r ‹stanbul. Hem Asya

demektir, hem de Avrupa. Geçmiflte saraylar›y-

la göz dolduran mimarisi, günümüzde gökde-

lenleri, büyük al›flverifl merkezleri, ifl hanlar›yla

dikkat çekmeye devam ediyor. ‹stanbul, her ne

kadar kendini yenileyen bir flehir olsa da ken-

dine özgü ruhunu kaybetmiyor. ‹stanbul, bir

yandan geçmiflin izleri tafl›rken, di¤er yandan

ça¤dafl bir metropol olarak dünyada yerini al›-

yor. As›rlar boyu gözde kalmay› baflarm›fl en-

der kentlerden olan ‹stanbul, Osmanl› zama-

n›ndan günümüze kadar bir dünya flehri ol-

may› sürdürebilmifl. 

Avrupa Kültür Baflkenti ‹stanbul

‹stanbul, “Dünyan›n En ilham Veren fiehri” slo-

gan›yla dünyan›n en ifllek meydanlar›n›, cad-

delerini süslüyor. Her gün binlerce kifli, ‹stan-

bul siluetini seyrediyor ve y›l sonuna kadar da

izlemeye devam edecek. ‹stanbul 2010 Avru-

pa Kültür Baflkenti program›, yüzlerce projesi

ve “Yeniden Keflfet” slogan›yla yeni y›la dam-

gas›n› vuracak. ‹stanbul 2010 Avrupa Kültür

Baflkenti program› kapsam›nda tarihi doku ye-

nilenecek, güncel sanat etkinlikleri ve festival-

ler ‹stanbullularla buluflacak. Dünya temsilcile-

yeniden keflfi
‹stanbul’un
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Yenikap› yap› kaz›lar›nda 25 bin civar›nda 
eser bulundu.

‹stanbul, “Dünya’n›n En ‹lham Veren fiehri “ slogan›yla dünyan›n en ifllek meydanlar›n› süs-
lüyor. 



geleneksel sanat ustalar› ve atölyelerinin en-

vanteri ç›kar›l›yor.

Ah›rkap› Çatlad›kap› //  5 May›s 2010

2010’da 11’incisi yap›lacak etkinli¤in Çatlad›-

kap›’da uygulama haz›rl›¤› sürdürülüyor.

2009’da, ‹stanbul 2010 AKB etkinli¤i olarak

100 bin kifliye ulaflan ve 2010’da da kutlana-

cak flenlikler, flehrin farkl› kesimlerini bulufltu-

racak.

Mahya yar›flmas› / 11 A¤ustos 2010

400 y›ll›k gelenek olan mahyac›l›¤›n  gelece¤e

tafl›nmas›n› amaçlayan proje kapsam›nda, ka-

muoyuna aç›k bir mahya tasar›m yar›flmas›

düzenleniyor.

Türk kitap sanatlar› bugünün ustalar›

31 Ekim 2010

Proje, günümüz ‹stanbul’unda hat, tezhip, eb-

ru, cilt ve minyatür alan›nda eser veren 200’ü

aflk›n ustay› kitap sanatlar› sergilerinde bulufl-

turuyor.

Okulumuz sinema

Proje, ‹stanbul’un ö¤retmen ve ö¤rencilerine

yönelik belgesel ve sinema e¤itimlerini, film

seçkilerinin e¤itim materyali olarak gösteril-

mesini ve okullarda sinema arflivlerinin kurul-

mas›n› amaçl›yor.

2010 okullarda

Müzik, görsel sanatlar, tiyatro ve edebiyat

ö¤retmenlerinin öncülü¤ünde okul, ö¤ren-

ci ve ailelerin sanat etkinliklerine kat›lmalar›-

n› amaçlayan bu proje, sanat ve kültürün

e¤itimdeki yenilikçi ve yarat›c› rolünü vurgu-

luyor.

Evimiz istanbul

Proje, ‹stanbul’da yaflay›p da yaflad›¤› kenti ta-

n›ma f›rsat› bulamam›fl ö¤rencilere, ‹stanbul

kültürünü farkl› boyutlarda tan›tacak.

Avrupa üniversiteleri tiyatro flenli¤i

Avrupa’dan ve Türkiye’den çeflitli üniversite ti-

yatro topluluklar›n›n ‹stanbul’da buluflaca¤›

büyük bir etkinlik.

‹stanbul sokakta e¤leniyor

Yüz binlerce insan›n kat›laca¤› bir günlük bü-

yük flenlik projesi, söylefli, atölye çal›flmas›,

gösterilerden olufluyor.

Hasanpafla Gazhanesi

‹stanbul’un en önemli endüstri miras› yap›la-

r›ndan Hasanpafla Gazhanesi, onar›mdan ge-

çirilecek ve Anadolu Yakas›’n›n en büyük kül-

tür merkezi olacak.

Tafl›nabilir sanat

‹stanbul’un s›n›rl› say›daki semtinde, k›s›tl› sa-

y›daki izleyiciye ulaflan ça¤dafl sanat üretimi,

‹stanbul’un di¤er ilçelerindeki kültür sanat

mekânlar›nda buluflarak tüm ‹stanbullulara

ulafl›yor.
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‹stanbul 2010 Avrupa Kültür
Baflkenti Program›’n›n 

yurtiçine yönelik
kampanyas›nda Ayasofya,

Galata Kulesi ve Haydarpafla
gibi flehrin gözde eserleri,

yer de¤ifltirerek 
‹stanbullular› flafl›rt›yor

daha tan›n›r bir kent olacak. Program›n yurtiçi

tan›t›m kampanyas› kadar yurtd›fl› kampanyas›

da hummal› bir flekilde sürüyor. ‹ki ayl›k bir sü-

re içinde haz›rlanan kampanyan›n Türkiye bö-

lümü 11 Aral›k 2009 Cuma günü bafllad›. Tele-

vizyon, gazete, radyo, internet, dergi, aç›khava,

sinema mecralar›n›n kullan›laca¤› yurtiçindeki

kampanya, 2010’un sonuna kadar devam ede-

cek. Kampanyan›n yurtiçine yönelik k›sm›nda

Ayasofya, Galata Kulesi ve Haydarpafla gibi

flehrin gözde eserleri, yer de¤ifltirerek ‹stan-

bullular› flafl›rt›yor. Böylece ‹stanbullular›n, ya-

flad›klar› flehrin art›k kan›ksad›klar› güzellikleri-

nin fark›na varmalar› amaçlan›yor.

12 Avrupa ülkesinin yan› s›ra aralar›nda ABD,

Rusya, Çin ve Japonya’n›n da bulundu¤u bü-

yük dünya pazarlar›n› kapsayan uluslararas›

kampanyan›n aç›k hava k›sm› Ekim 2009 tari-

hinde tan›t›lmaya baflland›. Fransa’da “Türkiye

Mevsimi” kapsam›nda düzenlenen “Bizans'tan

‹stanbul'a: ‹ki K›tan›n Liman›” sergisinin aç›l›fl›

haftas›nda bafllam›flt›. Kampanyan›n esas bü-

yük bölümüyse 16 Ocak 2010’da yap›lan res-

mi tan›t›mla bafllad›.

Kampanyan›n yurtd›fl› bölümünde ise ‹stan-

bul, “Dünyan›n En ‹lham Veren fiehri” sloga-

n›yla tan›t›l›yor. Yurtd›fl›nda temel görüntü,

ünlü siluet foto¤rafç›s› Rainer Strattman’›n

Tarihi Yar›mada silueti olacak. Salacak’taki bir

apartman dairesinin teras›ndan, alt› gün bo-

yunca yap›lan çekimlerle elde edilen yar›ma-

da silueti, Stratmann’›n bugüne kadar yapt›-

¤› en büyük boyuttaki foto¤raf. Dünyan›n

geliflmifl teknik donan›m›yla yap›lan çekimler

sonucunda 30 farkl› kare birlefltirilerek bu si-

luet elde edildi. Yaklafl›k 2 kilometrelik mesa-

feden çekilen foto¤raf›n üzerine zoom yap›l-

d›¤›nda Topkap› Saray›’ndaki tu¤lalar bile sa-

y›labiliyor. “‹stanbul” denildi¤inde otomatik

olarak bellekte yer etmesi hedeflenen siluet,

Avrupa’n›n en bilinen noktalar›nda devasa

boyutlarda yer al›yor. 

‹stanbul’un ustalar› / 12 Nisan 2010

Proje kapsam›nda, ‹stanbul’da aktif olarak fa-

aliyet gösteren, kitap sanatlar›ndan ahflap oy-

mac›l›¤›na kadar bir dizi üretimde bulunan

“‹mparatorluklar baflkenti

‹stanbul, sadece binlerce

y›ll›k kültürel miras›yla de¤il,

ça¤dafl bir metropol olarak

da bir dünya kenti. Zaman

zaman dev uluslararas› 

organizasyonlara ev

sahipli¤i yapan ‹stanbul,

kimi zaman da sokaklar›nda

sanatla buluflulan bir sahne”

“‹stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti Program›, dünyan›n

ilgiyle izledi¤i bir kültür sanat merkezi olan istanbul’un tüm

potansiyelinin ortaya ç›kaca¤›, her kesimden istanbullunun

kat›laca¤›, sahiplenece¤i, e¤lenece¤i, ö¤renece¤i bir proje”

Konserler, 2010 boyunca
devam edecek....

‹stanbul’un kalbi Taksim’e program
kapsam›nda özel ›fl›kland›rma yap›ld›...



Kurumlar aras›ndaki koordinasyon eksikli¤i ve

inovasyon bilincinin toplumda yeterince alg›-

lanamamas› sonucu, Türkiye’nin inovasyon

politikalar›nda istedi¤i sonucu alamad›¤›n›

söyleyen ‹novasyon Derne¤i Yönetim Kurulu

Baflkan› Dr. Mustafa Lale, AB ülkeleri aras›nda

inovasyon performans› itibar›yla s›n›fta kalan

ülkeler aras›nda yer ald›¤›m›z› belirtti. Ulusal

inovasyon sisteminin oluflturulmas›n›n, Türki-

ye’nin küresel dünya ile rekabet edebilen,

yüksek teknolojiyi üretip bunu ticarilefltirebi-

len bir ülke konumuna gelmesinin yolunu

açaca¤›n› söyleyen Lale, sorular›m›z› yan›tlad›.

Birçok kavram karmaflas›na neden olan inovasyon

nedir? Neden önemli? Çeflitleri var m›? 

OECD’nin yapt›¤› tan›ma göre inovasyon, “Bir

fikri pazarlanabilir bir ürün ya da hizmete, ye-

ni ya da gelifltirilmifl bir ürün üretmeye, da¤›-

t›m yöntemine ya da yeni bir toplumsal hiz-

mete dönüfltürebilmektir.” Daha k›sa bir ifa-

deyle belirtecek olursak inovasyon, bilginin

ekonomik ve toplumsal bir faydaya dönüfltü-

rülmesidir. Bafl döndürücü teknolojik gelifl-

melerin yafland›¤› uluslararas› rekabet orta-

m›nda, gerekti¤i flekilde inovasyona e¤ilme-

yen ülkeler, kalk›nmada istedikleri noktay› ya-

kalayam›yorlar. Bu nedenle, inovasyon art›k

günümüzde uluslararas› rekabet güçlerinin

vazgeçilmez yegâne anahtar› haline geldi.

‹novasyon asl›nda toplumun her kesiminde

geçerli olmakla birlikte, ürün inovasyonu, hiz-

met inovasyonu, süreç inovasyonu, pazarla-

ma inovasyonu ve organizasyonel inovasyon

olarak çeflitlendirilebilir. Cep telefonlar›na ka-

meralar›n ilave edilmesi bir ürün inovasyonu

oldu¤u gibi Adalet Bakanl›¤›’n›n gelifltirdi¤i

Ulusal Yarg› A¤› Projesi (UYAP) e-devletin e-

adalet aya¤›n› oluflturan bir hizmet inovasyo-

nudur. Yine ulaflt›rma hizmetlerinde izleme

cihazlar›n›n kullan›lmas› süreç inovasyonu

için bir örnekse, özellikle yafll› ve hastalara hi-

tap edecek flekilde tasarlanm›fl elektronik ak›l-

l› klozetler pazarlama inovasyonu için bir ör-

nek teflkil edebilir. Bir kurumun kendi iç ha-

berleflme sistemini (intranet) gelifltirmesi de

bir organizasyonel inovasyondur.    

‹novasyon gerçekten dünyay› de¤ifltiren bir güç mü?

Avrupa Komisyonu 2009 y›l›n› ‘‘Avrupa Yarat›c›-

l›k ve ‹novasyon Y›l›’’ olarak ilan etti. Hedefleri

küreselleflen dünyada yo¤un uluslararas› reka-

bet ortam›nda kalk›nmadaki sürekliliklerini de-

vam ettirebilmek. Genel inovasyon performan-

s› göstergeleri itibar›yla AB’nin ABD ve Japon-

ya’n›n gerisinde kald›¤› görülüyor. AB ülkeleri

aras›nda inovasyon performans› en h›zl› ger-

çekleflen ülke ise Almanya. ‹novasyon, kalk›n-

may› arzulayan bir ülke için ekonomik büyüme-

nin, istihdam art›fl›n›n ve kaliteli hayat standar-

d›n›n  sihirli anahtar›d›r. Özellikle küreselleflen

dünyada teknolojik geliflmelerdeki art›fl ile tele-

komünikasyon ve iletiflimin h›zla ilerlemesi,

toplumsal ve ekonomik geliflme için inovasyo-

nun öneminin fark›na var›lmas›n› sa¤l›yor.

‹novasyonu Ar-Ge’den ay›ran özellikler nelerdir?

‹novasyon, yeni bir fley icat etmek ya da Ar-Ge

yapmak de¤ildir. Sahip olunan bilginin, bir Ar-

Ge çal›flmas›n›n ya da buluflun, ticari de¤eri

olan bir ürün olarak ortaya ç›kmad›¤› sürece

bir de¤eri yoktur. Bugün günümüzde öylesi-

ne yo¤un bir bilgi ak›fl› var ki, adeta takip et-

mekte güçlük çekiyoruz. Dünya neredeyse

bilgi çöplü¤üne dönmüfl durumda. Burada

önemli olan bilgiyi tasnif edip katma de¤er

oluflturan bir flekle dönüfltürebilmek. Günü-

müzde bunu baflaran ülkeler rakiplerine üs-

tünlük sa¤l›yor. Bilgi ve teknoloji inovasyonun

hammaddesi ise, Ar-Ge bu hammaddenin

nas›l daha iyi ifllenebilece¤inin araflt›r›lmas›d›r.   

Türkiye’nin inovasyon politikas› nedir? 

Ulusal inovasyon sisteminin oluflturulmas›,
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Kalk›nman›n
sihirli anahtar›:
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‹novasyon‹novasyon

‹novasyonun ekonomik büyümenin, istihdam
art›fl›n›n ve kaliteli hayat standard›n›n  sihirli

anahtar› oldu¤unu vurgulayan ‹novasyon
Derne¤i Yönetim Kurulu Baflkan› 

Dr. Mustafa Lale, Türkiye’nin bu sihirli anahtar› iyi
kullanamad›¤›na ve halen bir inovasyon 
sistemi oluflturulamad›¤›na dikkat çekti



¤›’nca yürütülen Sanayi Tezleri (SANTEZ) pro-

jeleri, Maliye Bakanl›¤›’nca uygulanan Ar-Ge

vergi teflvikleri, TÜB‹TAK-TEYDEB taraf›ndan

yürütülen Ar-Ge destekleri, KOSGEB’in KOB‹’le-

rin rekabet güçlerini art›rmaya yönelik farkl›

destekleri, DPT taraf›ndan kalk›nma ajanslar›na

sa¤lanan destekler, Hazine Müsteflarl›¤› tara-

f›ndan sa¤lanan yat›r›m destekleri, D›fl Ticaret

Müsteflarl›¤› taraf›ndan sa¤lanan ‹hracat Des-

tekleri ve yine bu amaçla TTGV taraf›ndan sa¤-

lanan desteklerden bahsedilebilir.

TTGV destekleri ve Maliye Bakanl›¤›’n›n vergi

teflviklerine yönelik destekleri hariç tutulacak

olursa bahsedilen bu kurum ve kurulufllar ta-

raf›ndan 2010 y›l› için verilmesi planlanan

devlet destek miktarlar› 2 milyar TL’nin üzerin-

dedir. Ancak finansmana eriflim s›k›nt›s› yafla-

yan KOB‹’lerimiz kendilerine sunulan bu dev-

let teflvik ve desteklerden, mekanizmalar›n

da¤›n›kl›¤›ndan dolay› nas›l yararlanacaklar›n›

bilemiyorlar. Baflar›l› bir inovasyon yönetimi

sergilenmesi için ‹novasyon Müsteflarl›¤› ya

da benzeri bir yap›n›n oluflturulmas› gerekir.

‹ngiltere’de Bilim ve ‹novasyon Bakanl›¤›, Ma-

lezya’da Bilim Teknoloji ve ‹novasyon Bakanl›-

¤›, ABD ve Singapur’da ulusal inovasyon kon-

seyleri mevcut. ‹novasyonla ilgili bakanl›klar

kurmufl ülkeler oldu¤u düflünülürse, Türki-

ye’de inovasyonu destekleyecek hukuki altya-

p›n›n bir an evvel oluflturulmas› gerekiyor.

Yeni fikirler üretebilme ve bunu ticarilefltirme ko-

nusunda Türkiye’yi nas›l de¤erlendiriyorsunuz? 

Bugün sahip olunan yo¤un bilginin üretime

kanalize edilerek en k›sa sürede ticarilefltiril-

mesi gerekiyor. Zira bilginin ticarilefltirilmesi

konusunda da bütün dünyada yo¤un bir re-

kabet yaflan›yor. Ülkemizde uzun y›llar kalk›n-

ma planlar›nda GSMH’den Ar-Ge’ye ayr›lan

pay yüzde 1 olarak hedeflendi. TÜB‹TAK’›n

2004 y›l›nda, 2010 y›l› için belirledi¤i Ar-Ge

oran› yüzde 2 idi. 2009 y›l›nda Ar-Ge’ye ay›rd›-

¤›m›z pay yüzde 0.9 oldu. 2009 y›l›nda AB’nin

GSMH’den Ar-Ge’ye ay›rd›¤› pay yüzde 1.84,

ABD’nin ise yüzde 2.78’dir. Ar-Ge ve inovas-

yonda dünya flampiyonu olan ABD, 2008 y›-

l›nda 365 milyar dolar Ar-Ge yat›r›m› yaparak

bu alanda birinci olurken, onu 217 milyar do-

lar ile Çin takip ediyor. Fikir sermayesinin Ar-

Ge ile üretti¤i ürün olan patent, geliflmiflli¤in

bir göstergesidir. Bu aç›dan ülkemizin patent

fakiri bir ülke oldu¤unu üzülerek ifade etmek

istiyorum. 2009 y›l›nda TPE’den al›nan yerli

patent say›s› 341 iken Çin’de bu rakam 157

bindir. Toplam 139 üniversitesi, 29 teknopark›

ve TÜB‹TAK’› bulunan ülkemizde bu kadar az

say›da patent al›nmas› flüphesiz bunu sorgu-

lamam›z› gerektiriyor. 

‹novasyon odakl› bir kalk›nma modelinin te-

melini fikir sermayesi oluflturdu¤undan, fikri

haklar›n korunmas› ve bunun için patent bafl-

vurusunda bulunulmas› oldukça önem arz

ediyor. Uluslararas› alanda ifl yapan firmalar

pazardaki güç ve hâkimiyetlerini fikri serma-

yeleri sayesinde elde ederler. Bizim firmalar›-

m›z bu konuda uzun y›llar vurdumduymaz

davrand›. Ancak son y›llarda bunun önemini

yeni yeni kavramaya bafllad›lar diyebiliriz.

‹novasyon Derne¤i’nden bahseder misiniz?  

‹novasyon Derne¤i, ülkemizin inovasyon ko-

nusunda tüm kesimlerde fark›ndal›k meyda-

na getirmek, gerçeklefltirece¤i faaliyetlerle

inovasyona dayal› bir toplum ve ekonominin

oluflumunu sa¤lamak amac› ile, sivil toplum

kurulufllar›ndan, kamu kurumlar›ndan ve özel

sektörden inovasyon uzmanlar›n›n bir araya

gelmesiyle 2007 y›l›nda kuruldu. Panel, konfe-

rans gibi etkinlikler düzenliyoruz. 
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“Bilginin, ekonomik ve toplumsal faydaya dönüfltürülmesi anlam›na gelen inovasyonun her

alanda yap›lmas› gerekiyor. Ülkemizde ise inovasyonun sadece teknoloji ve Ar-Ge olarak

düflünülmesi kavram›n yeterince anlafl›lamad›¤›n› gösteriyor”

Türkiye’nin bilgi toplumuna, küresel dünya ile

rekabet edebilen, yüksek teknolojiyi üretip

bunu ticarilefltirebilen bir ülke konumuna

gelmesinin yolunu açacakt›r. Türkiye’de ino-

vasyonun bir politika olarak benimsenmesi

1997 y›l›nda Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu

taraf›ndan kabul edilen “Türkiye’nin Bilim ve

Teknoloji Politikas›” doküman›nda kendine

yer bulmas›yla bafllad› diyebiliriz. O tarihten

bugüne ulusal inovasyon sisteminin ifllerli¤i

art›r›lmaya çal›fl›ld› ve çeflitli destek mekaniz-

malar› uygulamaya konuldu. Yine 8. ve 9. Befl

Y›ll›k Kalk›nma planlar›nda inovasyon politika-

lar›n›n uygulanmas› için strateji ve öneriler

tespit edildi. Ancak kurumlar aras›ndaki koor-

dinasyon eksikli¤i ve inovasyon bilincinin

toplumda yeterince alg›lanamamas› sonucu

Türkiye, inovasyon politikalar›nda istedi¤i so-

nucu alamad›. Kat›lmaya çal›flt›¤›m›z AB ülke-

leri aras›nda inovasyon performans› itibar›yla

s›n›fta kalan ülkeler aras›nda yer al›yoruz.     

Türkiye’de inovasyon kavram› iflletmelerce do¤ru

bir flekilde uygulan›yor mu? 

Asl›nda giriflimci karakterde insanlara sahip ol-

mam›za ra¤men, iflletmelerin ço¤unlu¤unu

oluflturan KOB‹’lerimizin hâlâ düflük katma de-

¤er oluflturan iflletmeler olarak kalmalar› ülke-

mizde inovasyon politikalar›n›n do¤ru bir fle-

kilde uygulanamad›¤›n› ve inovasyon bilinci-

nin verilemedi¤ini gösteriyor. Bir firman›n üre-

tim noktas›nda yapt›¤› teknolojik inovasyon-

dan, hizmet ve pazarlamaya var›ncaya kadar

her alanda inovasyon yapmas› sonucu verim-

lili¤inin, kâr›n›n ve pazar pay›n›n artt›¤› gözle-

necektir. Ancak KOB‹’lerimizin e¤itim ve dan›fl-

manl›k hizmetlerinden yeterince faydalana-

mad›klar›, uzman eksikli¤i nedeniyle yenilikçi

ürünler üretme bilgi ve becerisinden yoksun

olduklar› bir gerçektir.

Türkiye’nin özellikle en çok hangi alanlarda ino-

vasyona ihtiyac› var? Bu konuda insan kaynaklar›

yeterli mi?

Bilginin ekonomik ve toplumsal faydaya dö-

nüfltürülmesi anlam›na gelen inovasyonun

öncelikle her alanda uygulanmas›n›n önemli

oldu¤unu belirtmemiz gerekiyor. Sadece

teknoloji ve Ar-Ge’den ibaret görürsek ino-

vasyonun uygulama alan›n› daraltm›fl oluruz.

Ülkemizde inovasyonun sadece teknoloji ve

Ar-Ge olarak düflünülmesi kavram›n yeterin-

ce anlafl›lamad›¤›n› gösteriyor. fiüphesiz, bi-

lim, teknoloji ve Ar-Ge inovasyonun en

önemli girdilerinden; belki de en fazla yo-

¤unlaflmam›z gereken alanlar›n bafl›nda geli-

yor. Ancak, özel sektörle birlikte, kamuda, e¤i-

timde ve toplumun tüm kesimlerinde toplu-

ca inovasyon olmazsa olmazd›r. Genç ve di-

namik bir nüfusa sahip olan ülkemizde, yetifl-

mifl insan gücümüzün her geçen gün daha

iyiye gitti¤ini söyleyebiliriz. Bunun yan›nda

özellikle Avrupa ve ABD’de yüzlerce kaliteli

üst düzey bilim insan›m›z var. Ancak gerek

yurtd›fl›nda bulunan insan gücümüzün, ge-

rekse baflka ülkelerin yetiflmifl insan gücünün

yeni teknoloji ve inovasyona dayal› flirketler

kurmak üzere Türkiye’ye çekilmeleri sa¤lan-

mal› ve bunun için gerekli altyap› ve destek

mekanizmalar› haz›rlanmal›d›r.

Devlet, inovasyon konusunda flirketleri nas›l des-

tekliyor? ‹novasyon teflvikleri var m›?

Türkiye’de inovasyonun finansman› için çeflitli

destek mekanizmalar› hayata geçirildi. Bunla-

r›n  belli bafll›lar›, Sanayi ve Ticaret Bakanl›-

Türkiye inovasyon konusunda neler yapmal›?
� Biyoteknoloji, nanoteknoloji, genetik, ileri mal-

zemeler, mikroelektronik, yenilenebilir enerji gi-

bi ileri teknoloji alanlar›nda Ar-Ge’yi etkin k›lacak

destek, teflvik ve gerekli mevzuat de¤ifliklikleri

yap›lmal› ve bu konuda çal›flma yapacak araflt›r-

ma kurumlar› ve flirketlere öncelik ve kolayl›klar

sa¤lanmal›.

� Üniversite ö¤retim üyelerinin yapt›klar› çal›fl-

malar›n, mesleki kariyer için yap›lmaktan ç›kar›l-

mas› yönünde politikalar gelifltirilmeli

� TÜB‹TAK ve KOSGEB gibi kurulufllar›n hem Ar-

Ge yapmalar› hem de kamu fonlar›n› da¤›tan ku-

rulufllar olmalar› do¤ru de¤il. Kamu fonlar›n›n

da¤›t›c›s› bir koordinatör kurum olmal› ve Ar-Ge

ile fon da¤›t›m› birbirinden farkl› k›l›nmal›.

� ‹novasyon anaokulundan üniversiteye var›ncaya

kadar e¤itimin her kademesinin müfredat›na girme-

li, bu konuda gerekli yasal de¤ifliklikler yap›lmal›.

� Marka, patent, telif haklar› ve endüstriyel tasa-

r›m konular›nda gerek KOB‹’ler ve gerekse üni-

versite ö¤rencileri bilinçlendirilmeli.

� ‹novasyonun finansman› için destek sa¤layan

kamu kurum ve kurulufllar›nda koordinasyon-

suzlu¤un giderilmesi amac›yla bu kurumlardaki

ilgili birimler “Kamu Teflvik ve Destekleri Müste-

flarl›¤›” ad› alt›nda birlefltirilerek, iflletmelerin tek

muhatab› olmas› sa¤lanmal› ya da KOSGEB’in

yap›s› bu yönde yeniden revize edilmeli.

� Siyasi iradenin ülkenin ilk bin firmas›n› yüksek

teknolojili inovatif ürün üretme yönünde telkin

ve teflvikleri olmal›.

� ‹novasyon politika ve stratejilerinin 26 bölgede

kurulan Kalk›nma Ajanslar› vas›tas›yla flekillendi-

rilmesi ve uygulanmas› sa¤lanmal›.

� Toplumun tüm kesimlerine inovasyon bilinci-

nin yerlefltirilmesi amac›yla ulusal yar›flmalar, bil-

gilendirme toplant›lar› ve inovasyon ödül tören-

leri yap›lmal›.

� e-devletin ABD, Japonya ve AB’deki uygulama-

lar›n›n incelenmesi neticesinde e-Türkiye stan-

dard› oluflturulmal›.

� Ülkelerin ve firmalar›n baflar› hikâye ve model-

lerinin e¤itim kurumlar› ve iflletmelere aktar›lma-

s› sa¤lanmal›.

� Avrupa Birli¤i, Dünya Bankas› gibi yabanc› fon-

lardan, iflletmelerimizin ihtiyaç duydu¤u yetifl-

mifl uzman aç›¤›n› kapatmak için ülkemizdeki

dan›flmanl›k sistemi yeniden ele al›nmal›.
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veya alt›n›zda olan koflullarda bir ürün tasar-

lamak “rakibe hizmet etmek” demektir. Bu

nedenle ürün her koflulda rekabet edebile-

cek güçte olmal›d›r. Onu tasarlarken ortaya

koyulan bütün ilkeler kullan›c›lara ayn› net-

likle aktar›lmal›d›r. Tasar›m aflamas›nda bu il-

kelere uyulursa, ilk do¤ru ad›m at›lm›fl olur.

Bunlara uyulmazsa büyük olas›l›kla tasarlad›-

¤›n›z üretilmez; üretilmeyen tasar›m›n da bir

anlam› kalmaz. 

Tasar›m süreçleri ise flöyle özetlenebilir. Her

fleyden önce çok yarat›c› olmak gerekir. Bili-

nenleri ve bilinmeyenleri birbirinden net bir

flekilde ay›r›p, yarat›c› kimli¤i ve düflünceyi

ürüne dönüfltürmek önemlidir. Bu süreç, ya-

rat›c›l›¤› ürüne dönüfltürürken bafllar, tasar›-

m›n ana düflüncesini tan›mlayarak, prototipi-

ni yaparak, gerçek sanayi koflullar›nda dene-

yerek devam eder. Ancak yeni tasar›mda

üretime bafllamadan önce, fikri haklar›n› elde

etmek gerekir. Tasar›mc› için ürününün bir

baflkas›na ait oldu¤unu sonradan görmek

korkunç bir fleydir. Tasar›mc› ürününün te-

mel düflüncelerini, teknik yap›s›n› öncelikle

koruma alt›na almal›d›r. Tüm bu süreçlerden

sonra ürüne bir ömür biçilmelidir. Çünkü öl-

meyen bir ürün, üretici için büyük sorundur.

Örne¤in Volkswagen’in ilk modeli savafl y›lla-

r› ortam›nda, ekonomik ve ömrü belirsiz,

ama mükemmel bir ürün olarak tasarland›.

Bu çok baflar›l› ürün, öngörülenden fazla ya-

flay›nca, üreticisi için sorun oldu ve “Art›k

modern otomobil kavramlar›na uygun ol-

mad›¤›” gerekçesiyle bütünüyle de¤ifltirildi.

1971 y›l›nda Türkiye’de ilk kez Endüstri

Tasar›m› Bölümü’nü siz kurdunuz. 

O günlerden bahseder misiniz? 

Çocuklu¤unuzda tasar›ma yatk›n-

l›¤›n›z var m›yd›?

Çocuklu¤umun Türkiye’sinde

yokluklar vard›. ‹kinci Dünya Sava-

fl› y›llar›yd› ve her fleyi yapmak ge-

rekiyordu. Zor günlerdi, ama bir

yandan da flansl›yd›k. Çünkü ya-

rat›c› çözümlerin ortaya ç›kmas›-

n› sa¤layan bir ortam vard›. Yarat›-

c›l›¤›n ihtiyaçla ba¤lant›s› oldu¤u-

na inan›r›m. Ayn› y›llarda ‹zmir’de okurken

matemati¤i ve geometrisi iyi olan ö¤rencile-

re hafta sonlar›nda e¤itim için askeri uçak

kulland›r›rlar ya da denizalt›na bindirirlerdi.

Bir genç için hayret verici güçteki bu destek-

lerden faydalanabilmek için matemati¤imi

ve geometrimi gelifltirmifltim. Ayr›ca 1950’li

y›llarda ‹zmir’de NATO kurulmufl, Amerikan

Kütüphanesi aç›lm›fl ve dünyan›n en iyi der-

gileri gelmeye bafllam›flt›. ‹çinde “Design”

yazan bütün dergileri burada görmüfltük.

Yokluk y›llar›nda, baflka bir dünyan›n oldu-

¤unu görmüfltük. 1960 y›l›nda ‹stanbul Gü-

zel Sanatlar Akademisi’ne girip 1965 y›l›nda

asistan oldum. Akl›mda hep “Endüstri Tasar›-

m› Bölümü” kurma düflüncesi vard›. Ama

bunu ne zaman söylesem flöyle bir tepki al›-

yordum: “Sen Akademi gibi bir sanat yuvas›-

na sanayiyi sokan adam m› olmak istiyor-

sun?” 1960 ihtilali sonras›nda Türk sanayisi-

nin geliflmesi için gereken destekler veril-

meye bafllanm›flt›. O ortam içinde Devlet

Planlama Teflkilat›’na gidip “Sanayi politikala-

r› üretiyorsunuz, ama bu fabrikalar ne ürete-

cek?” gibi sorular› sormaya bafllam›flt›k. Ne

kadar ilginçtir ki, bu bölümü ilk kez kurarken,

en büyük deste¤i DPT Sosyal Planlama Da-

iresi uzmanlar› sa¤lam›flt›. Sonuçta 1971 y›-

l›nda Türkiye’de ilk kez Güzel Sanatlar Aka-

demisi’ne ba¤l› olarak Endüstri Tasar›m› Bö-

lümü’nü kurduk. Ancak o dönemlerde “tasa-

r›m” kelimesi sadece hukuk ve edebiyatta

geçiyordu. O yüzden bu kelimeyi yeni mes-

le¤imize uyarlamak ve kabul ettirmek bile

zor olmufltu. Bafllatt›¤›m›z e¤itimde sanayi

ürünlerinin do¤ru olarak tasarlanmad›klar›

zaman, çevreye, insanl›¤a ve dünyaya zarar

verebilece¤ini biliyorduk. Bu yüzden proje

konular›m›z ve açt›¤›m›z ilk sergi “‹nsana Da-

ha Uygun Çevre ‹çin Tasar›m” bafll›kl›yd›. O

y›llarda iyi tasar›mlar yapmam›za ra¤men sa-

nayi kurulufllar›, bu yenili¤e sanki yabanc› ül-

kelere ait bir ifl gibi bakard›. Bunu aflmak için

sanayi kurulufllar›nda aç›lacak gezici bir sergi

tasarlad›k; birçok flehir dolaflt›k ve çal›flmala-

r›m›z› tan›tt›k. S›k s›k TRT televizyonunun

programlar›nda yer ald›k. Ard›ndan en bü-

yük flirketler beni aramaya bafllad›. Nitekim

1971 y›l›nda fiiflecam taraf›ndan, Paflabahçe

Cam Fabrikas› için ilk kez profesyonel anlam-

da cam tasar›m› yapmam için davet edildim. 

fiiflecam o dönemde büyük bir inovasyon gerçek-

lefltirdi  

Evet, fiiflecam o dönemden bafllayarak, tasa-

r›m ve inovasyon ruhunun gelifltirilebilece¤i

koflullar› ve ola¤anüstü bir ortam› yaratm›flt›. 

Tasarlad›¤›n›z ürünlerden hangisini ino-

vasyon olarak nitelendirirsiniz ve en

çok hangi tasar›m›n›z sizi heyecanlan-

d›rd›? 

Tasarlanan ürünler, kullan›c› profili-

ne uygun de¤ilse, teknolojinin ger-

çekleriyle örtüflmemiflse ve sonuçta

flirkete para kazand›rm›yorsa bu bir

inovasyon süreci olabilir mi? Bu yüz-

den ürün tasarlarken en temel ölçüm bu

olmufltu. Beni en çok heyecanland›ran

Türkiye’de Endüstri Tasar›m› Bölümü’nü ku-

rarak sanayileflmeye büyük katk› sa¤layan,

çal›flmalar›yla, ürettikleriyle, ö¤rettikleriyle ve

yazd›klar›yla ülkemizde önemli bir de¤er

olan Prof. Dr. Önder Küçükerman, “Günü-

müzde her alanda rekabet edebilmek ve

büyüyebilmek için inovasyonu do¤ru anla-

y›p uygulayabilmek gerekiyor” diyor. Bir en-

düstri tasar›mc›s›n›n yapt›¤› inovasyonun,

kullan›c› profiline uygun, teknolojinin ger-

çekleriyle örtüflen ve flirkete para kazand›ran

bir yap›da olmas› gerekti¤ini aktaran Önder

Küçükerman’la endüstri tasar›m›n› ve tasa-

r›mda inovasyonu konufltuk.

Endüstri tasar›m› nedir? ‹lkeleri ve süreçleri

var m›?

Endüstri tasar›m›n› tan›mlamak için öncelik-

le en temel ilke ve süreçlerden söz etmek

gerekir. Tasar›m, tasar›mc›n›n kendisine ait

de¤il, tüketici ya da kullan›c›n›n ihtiyac› için

yap›l›r. Bir ürün tasarlarken “ihtiyaç var m›d›r,

varsa nedir”, sorusunun yan›t›n› net biçimde

tan›mlamak önemlidir. ‹htiyaç belirlendikten

sonra, onu ürüne dönüfltüren çal›flmalar

aflamas›nda teknik altyap›n›n sorunsuz ol-

mas› gerekir. Teknik aç›dan çok üstünüzde
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Y›llar önce inovasyon ve tasar›m›n rekabetteki ince ama ›fl›kl› yolunu gördü¤ünü söyleyen
endüstri tasar›m›n›n duayeni Prof. Önder Küçükerman, tasar›m›n gerçek bir dünya için
gerçek bir ürün tasarlamak isteyenlerin alan› oldu¤unu vurguluyor

bilinenleri de¤ifltirecek güçte olmal›

Tasar›mdaki 
inovasyon, 

Münih’te tarihi bir flatonun el yap›m› kilidi

Anadolu ifli ahflap kilit



inovasyon düflüncesinde ise, o tasar›m›n en

genel teknik çözümünden, en küçük ayr›nt›-

s›na kadar bütünüyle bir rekabet ve baflar›

hedefi vard›r. 

Türkiye’deki tasar›mlar ne kadar inovasyon niteli-

¤inde?

Gerçek bir inovasyon amac›n›n arkas›nda,

adeta o güne kadar “bilinenleri de¤ifltire-

cek bir çözüm” olmal›d›r. Ö¤rencilerime

hep flu hedefi amaçlamalar›n›

söylerim: “Endüstri tasar›m›

mesle¤i, sizden tek bafl›n›za

bütün dünyayla rekabet ede-

bilmenizi sa¤layacak bir ürün

yaratman›z› bekler. Tasarlaya-

ca¤›n›z ürünün hedefi hiçbir

zaman Türkiye s›n›rlar› olmamal›d›r. Dünya-

n›n herhangi bir yerindeki herhangi bir kul-

lan›c›, tasarlad›¤›n›z ürüne bakt›¤›nda,

onun bir inovasyon sürecinin ürünü oldu-

¤unu tam olarak anlayabilmelidir. Endüstri

tasar›m› mesle¤i, “Gerçek bir dünya için,

gerçek bir ürün tasarlamak isteyenlerin”

alan›d›r.

fiirketler tasar›m ve inovasyon konusu-

na nas›l bakmal›lar?

E¤er bir flirket inovasyon yapmak istiyorsa,

uygun düflünceler ve projeler gelifltirmeli,

uygun bütçeler ay›rmal›, uygun bir ortam

yat›r›m› yapmal›d›r. Ama en önemlisi, ino-

vasyon önceli¤ini, üretim flartlar›n›, teknolo-

jilerini, makinelerini bir riske engel olacak bi-

çimde gelifltirmelidir. 

Tasar›m konusunda Ar-Ge faaliyetleri ne düzeyde?

Bu kapsamda Türkiye, dünyan›n neresinde?

Pek çok flirketin Ar-Ge aflamalar›nda eme¤i

ve eli bulunan birisi olarak, Türkiye’de bu ko-

nudaki geliflim sürecine bakmak gerekiyor.

Türkiye’deki üretim 1970’li y›llara kadar “bir

tür kahramanl›k” düflüncesi üzerine kurul-

mufltu. Türk sanayisi üretim yar›fl›ndayd›,

ama gelece¤i tam olarak bilemiyordu. 1970-

1980 y›llar› aras›nda bu sürece iki kesim kat›l-

d›. Birincisi “endüstri tasar›mc›s›”, ikincisi ise

“pazarlamac›” idi. Bu kez bunlar bir tür “kah-

raman” oldu ve bu durum yaklafl›k 10 y›l ka-

dar sürdü. Ancak dünya h›zla de¤ifliyordu ve

“kahramanl›klar dönemi” 1980’li y›llarda sona

erdi. Art›k Ar-Ge yap›lanmas› gerekti¤i görül-

dü. Zaten bu dönem inovasyon dönemleri-

nin Türkiye’deki bafllang›c›d›r. Ayn› y›llarda,

“Tasar›mda inovasyon” düflüncesinin arka-

s›nda ülke stratejileri de gelifltiriliyordu. Bu

anlamda 1978 y›l›nda Hindistan’›n gelifltirdi-

¤i ve benim de Türkiye temsilcisi olarak kat›l-

d›¤›m projenin ad› “Kalk›nma ‹çin Tasar›m”

olmufltu. Bu bence dünyadaki en büyük

projelerden birisiydi ve bugünkü Hindistan

gerçe¤inin temeliydi. 1990’l› y›llarda endüs-

tri tasar›m›n›n disiplinli yap›s›n› oluflturmaya

bafllad›k ve çeflitli üniversitelerde endüstri

tasar›m bölümleri kuruldu. Ancak daha son-

ra bütün dünyada yaflanan büyük de¤iflim,

Türk sanayicisinin üzerine çok büyük sorum-

luluklar yükledi.

Kale Kilit’le ilgili görüfllerinizi alabilir miyiz? Kilit

sektöründe inovasyonun, endüstriyel tasar›m›n

öneminden bahseder misiniz?  

Tarihin ilk günlerinden bu yana, yarat›c› tasa-

r›m›n ve mühendisli¤in bafllang›c› “kilit tasar›-

m›” oldu. Düflünsenize, anahtar› sizde olan,

baflkas›n›n açamayaca¤› bir kilidi garanti ede-

cek bir üretici olmak ne demektir?  Kilit üreti-

mindeki teknoloji bafll› bafl›na bir inovasyon

sürecidir. Kilit kadar stratejik ve derin çözüm-

ler gerektiren baflka bir ürün yok. Onun için

hangi müzeye gitsem, öncelikle kilit yapan

makineleri ve kilitleri incelerim. Kilit son dere-

ce kompakt, yüksek teknoloji isteyen, hayret

verici flifreleri içinde saklayan bir üründür. Ye-

nilik bombard›man› karfl›s›ndaki kilit üreticile-

ri her de¤iflikli¤i izlemek ve çok yönlü düflün-

mek zorundad›r. Her koflulda çok güvenli ve

iyi çözümler bekleyen, sonsuz say›daki kulla-

n›c› kesimi için çözüm bulmak çok zor bir ifl-

tir. Bu bak›mdan öncelikle flu an›m› aktarmak

isterim: Anadolu’daki tekne ustalar› hakk›nda

bir kitap haz›rlarken “teknenin dire¤ini diken

en iyi ustay›” arad›m ve Bodrum’da çok yafll›

bir usta buldum. “Bir direk nas›l dikilir?” soru-

ma flöyle cevap vermiflti: “Ben tecrübeli oldu-

¤um için teknenin burnunda durur ve direk

dikilirken biraz sa¤a, biraz sola” gibi komutlar

veririm. O¤lum ise kuvvetlidir ve

henüz hafif olan torunumu belin-

den ipe ba¤layarak dire¤e çeker.

O da ipleri ba¤l›yor. Gördü¤ünüz

gibi ben tecrübeyim, o¤lum kuv-

vet, torunum ise yeniliktir. Bir dire-

¤i dikmek için üç kuflak, yani 100

y›l gerekir. Ama herkesin de do¤ru yerde dur-

mas› flart.” ‹flte bu basit deney benim için bü-

yük bir ölçü oldu. Bu aç›dan, Kale Kilit’te de

inan›lmaz büyüklükte bir tecrübe var. Sanayi

genleri çok kuvvetli ve garantici davranma

yaklafl›m›na sahip. Tecrübeliler, güçlüler ve

ileri görüfllüler. Böylece hedeflerine planl› ve

sakin bir biçimde ulafl›yorlar. T›pk› Bodrum’lu

tekne ustas› gibi, Kale Grubu da tecrübeyi,

gücü ve yeni kuflaklar› do¤ru yerde tutuyor.

Benim izledi¤im kadar›yla, baflar›s›n›n ve

uzun ömürlü oluflunun nedeni budur. Direk-

lerini, kurulduklar› günden bu yana düz tut-

may› baflarm›fllard›r.
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Önder Küçükerman’› 
en çok heyecanland›ran ve 
yüzde 100  inovasyon çözümüne dayanan
“Bahar dal›” tabak serisi.

ürünüm Paflabahçe için tasarlad›¤›m ve “Ba-

har Dal›” olarak bilinen cam tabak serisiydi.

Bu tasar›m öyküsü tek bafl›na benim için bir

fleref oldu. Çok uzun y›llar boyunca üretildi

ve dünya rekoru k›rd›. O dönemde otomatik

cam tekni¤iyle tabak üretiminde iyi sonuçlar

için pahal› yat›r›mlar gerekirdi. Ben de uzun

bir araflt›rma yapt›ktan sonra, çok büyük bir

risk alarak, yönetime yeni tasar›m›n ilkelerini

flöyle tan›mlam›flt›m: “Ben dünyan›n en iyi

tasar›mc›s› de¤ilim, fabrikam›z en iyisi de¤il,

cam›m›z en iyisi de¤il, üretim teknolojimiz

en iyisi de¤il, kal›b›m›z en iyisi de¤il. Ama ra-

kiplerimiz en iyileri. Biz de öncelikle teknik s›-

n›rlar›m›z›, hatalar›m›z›, eksiklerimizi ve hiç

kuflkusuz avantajlar›m›z› iyi bilelim.” Böylece

teknik s›n›rlar›m›z› belirledik ve ben de yeni

tabak serisini, üretimde aflamad›¤›m›z tüm

hatalar› taba¤›n üzerine desen olarak iflleye-

rek tasarlad›m. K›sacas›, bütün teknik sorun-

lar›m›z› avantaja dönüfltürdük. Sonuçta orta-

ya o güne kadar yap›lmam›fl bir tabak türü

ç›kt›. Bu tasar›ma çok büyük bir yat›r›m yap›l-

d›. Sonuçta ortaya ç›kan ürünler, makinelerin

yüksek verimini ve hatas›z üretimi sa¤laya-

rak, flafl›rt›c› bir baflar›ya ulaflt›. Sonuç, her ba-

k›mdan yüzde 100 inovasyon çözümüne

dayanan bir tasar›md›. Çünkü tasar›m›m,

üretimimizdeki hatalar›n avantaja dönüfltü-

rülmesi düflüncesi üzerine kuruluydu. Rakip-

lerimizde bu sorunlar olmad›¤› için bizi kop-

ya edemeyeceklerdi. Dün gibi hat›rl›yorum;

ilk ürünlerimizi Frankfurt Fuar›’na götürdük

ve karfl›m›zda büyük bir al›c› kitlesi bulduk.

Ama bir de sorun vard›. Yeni bir tasar›m tam

otomatik üretildi¤i halde sonuçta “el ürünü”

alan›na girmifltik. Oysa fiyat› “otomatik üre-

tim” ölçülerindeydi. Sonuçta çok iyi bir sat›fl

süreci bafllad› ve y›llarca artarak devam etti.

Ayr›ca kopya da edilemiyorduk, çünkü bü-

tün süreç bizim sorunlar›m›za göre tasarlan-

m›flt›. 1970-1980’li y›llarda bu tasar›mlar›m›n

tescili ‹sviçre’de ya da Almanya’da yapt›r›l›-

yordu. Biz sorunlar› avantaja dönüfltürerek,

ç›lg›n bir risk alarak, “inovasyon ve tasar›m›n

rekabetteki ince ama ›fl›kl› yolunu” görmüfl-

tük. Ürünün Peru’dan Kore’ye kadar ihraç

edilmedi¤i yer kalmad›. Sonuçta tasar›m›-

m›n kal›plar›n›n üzerine imzam› att›rd›lar,

krom kaplat›p bana verdiler. fiu andaki en

de¤erli ürünüm bu kal›plard›r. 

Bugün yap›lan her tasar›m inovasyon mu?

Temel olarak iki türlü tasar›m yolu vard›r.

Üretim tekni¤ini de¤ifltirmeden, yeni bir

ürün tasarlars›n›z. Bu bir yenilikten çok, yeni

bir biçimdir. Kullan›c› yeni bir ürün zanne-

der, oysa biçimi de¤ifltirilmifl eski ürün alm›fl-

t›r. Genelde kozmetik tasar›m dedi¤imiz

ama gerçekte inovasyon temeli olmayan bir

ürün yarat›l›r. Buna karfl›l›k gerçek anlamdaki

“Kale Grubu y›llard›r tecrübeyi, gücü ve yeni kuflaklar› do¤ru

yerde tutuyor. Baflar›s›n›n ve uzun ömürlü oluflunun da nedeni budur”

“Son y›llarda yap›lan tasar›mlar, sanayi gerçe¤inden
uzaklafl›yor. Genç tasar›mc›lar tavsiyem, gerçekle

bo¤uflsunlar, gerçek ötesiyle de¤il”
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daki toplant›lar›m›zda sorunlar›m›z› dile getiri-

riz. Kaptanl›k mesle¤inin en önemli sorunu ga-

rantili bir ifl olmamas›d›r. Özellikle son dönem-

lerde  kriz nedeniyle birçok kaptan iflsiz kald›.

Bal›kç›l›k da art›k eskisi gibi de¤il. Çok büyük

teknelerle, teknolojiyi de kullanarak en küçü-

¤ünden büyü¤üne bütün bal›klar› avlay›p ba-

l›kç›l›¤› öldürdüler. Bu nedenle birçok tekne, tu-

rizme döndü ve art›k teknelerde bal›k ekmek

sat›l›yor. Fabrikalar›n zararl› at›klar›, bilinçsiz av-

lanma bal›kç›l›¤a çok zarar verdi. Ayr›ca bal›kç›-

l›k oldukça zahmetli bir meslek. Denizle bafl et-

menin yan› s›ra, örne¤in a¤ at›yorsunuz; a¤ par-

çalan›yor, a¤ diplerde bir yerlere tak›l›yor. Çok

bal›k olmas›na ra¤men, kimi zaman a¤› kesmek

zorunda kal›yorsunuz. Bazen de çok bal›k oldu-

¤u için a¤ patl›yor. Bal›kç›l›k d›fl›nda, yat kaptan-

l›¤› çok farkl› ve keyifli bir meslek. Ancak yat

kaptanl›¤› yaparken sadece kaptan olmak yet-

miyor tabii. Aflç› olacaks›n›z, teknenin temizli-

¤iyle, bak›m›yla ilgileneceksiniz. Teknenin tek-

nik k›sm›ndan çok iyi anlaman›z gerekiyor. Ör-

ne¤in geçen y›l Antalya liman›ndan ç›karken

motorun biri durdu. Tek motorla yola ç›kt›k, de-

mirledik. Sedat Bey’in ertesi gün ‹stanbul’da ol-

mas› gerekiyordu. Oraya telefon, buraya tele-

fon derken, epey zaman geçti. Sonra kendim

dört buçuk saat u¤raflt›m ve teknik bilgim saye-

sinde olay› çözdüm; elektronik kart› yerinden

oynam›flt›. Bunlar›n d›fl›nda havay› ve denizi

çok iyi tan›man›z gerekiyor. Derinlik nerede,

s›¤l›k nerede, hepsini bilmek zorundas›n›z.

fiu anda Sedat Özgür’ün kaptanl›¤›n› yap›yorsu-

nuz, kendisi ile nas›l tan›flt›n›z?

Sedat Bey ile 1998’de tan›flt›m. Yaklafl›k iki y›l

Sedat Bey’in teknesine bakt›m. Sonra yan›n-

da çal›flmaya bafllad›m. Tam 12 y›l› geride b›-

rakt›k. Sedat Bey, son derece mütevaz› ve s›-

cakkanl› bir insan, bana arkadafl›m kadar sa-

mimi davran›yor. Denizde zaman geçirmek

insan› birbirine yaklaflt›r›r, biz de san›r›m bu-

nu yafl›yoruz ve son derece güzel bir iletifli-

mimiz var. Kendisiyle çal›flmaktan çok mut-

luyum.

Sedat Bey ile hangi seyahatleri yapt›n›z? Deniz-

deyken yaflad›¤›n›z ilginç bir olay oldu mu?

Kendisiyle birçok seyahatimiz oldu, genellikle

Göcek’te olmay› tercih ediyoruz. Bunun d›-

fl›nda Göcek’ten bafllay›p Yunan adalar›na,

‹talya’ya, Bulgaristan’a ve H›rvatistan’a gittik.

fiu anda ‹stanbul’da Libera, Göcek’te Seadate

ve bunun d›fl›nda da iki su kaya¤› teknesinin

sorumlulu¤u bende. Büyük kazalar yaflama-

d›k. Sadece bu y›l Göcek’te koydayken, gece

çok büyük bir f›rt›na ç›kt›, tekneyi boydan bo-

ya koya ba¤lad›k; o derece kuvvetliydi f›rt›na.

Çok etkilenmeden atlatt›k.

Bunca y›ld›r kaptanl›k yap›yorsunuz, en çok sevdi-

¤iniz yer neresi desek...

Türkiye’de güzel koylar› ve deniziyle, en çok

Göcek’i seviyorum. Yurtd›fl›nda da bu y›l gitti-

¤imiz H›rvatistan’› çok be¤endim. Yunan ada-

lar› da favorilerim aras›nda. 

Türkiye’de ve yurtd›fl›nda bugüne kadar ne kadar

yol yapt›n›z?

Neredeyse 35 y›ld›r denizdeyim, san›r›m 150

bin mil oldu. Bunun büyük bir k›sm›n›  bal›kç›-

l›k s›ras›nda yapt›m.

Çal›flarak miçoluktan kaptanl›¤a yükselen ‹l-

yas Uçkan, aç›k denizlerde de bal›kç›l›k yap-

m›fl, birçok s›k›nt›yla karfl› karfl›ya kalm›fl bir

denizci. “Do¤ayla mücadele, bana çok fley

katt›. Denizin her halini gördüm” diyen Uç-

kan, flimdi Sedat Özgür’le denizin keyfini ç›-

kar›yor.

Denizle olan iliflkiniz nas›l bafllad›? Kaptanl›k

mesle¤ini nas›l seçtiniz?

Kastamonu’nun Gideros köyünde do¤dum.

Bal›k tutmay› çok sevdi¤im için orada bal›k

tutup satard›m. Sonra motorda çal›flmaya, ç›-

rakl›kla bafllad›m. Askere gidene kadar çal›fl-

t›m. ‹fle çektirmecilikle bafllad›m ve dokuz y›l

bu ifli yapt›m. Askerden geldikten sonra arka-

dafl›mla Kastamonu’da bir bal›kç› teknesi

yapt›k. Sonra ‹stanbul’a gelerek bal›kç›l›k yap-

t›m ancak flartlar›n zorlu¤u ve kazanc›n azl›¤›

nedeniyle b›rakt›m. 1986 y›l›nda M›s›r’a gide-

rek K›z›ldeniz’de de iki sene bal›kç›l›k yapt›m.

Türkiye’nin ilk aç›k deniz bal›kç›l›¤›n› da biz

yapm›fl olduk. K›z›ldeniz’den döndükten

sonra Kambiya ve Senegal’e gittik. Buralarda

kendimi çok gelifltirdim. Teknelerle ilgili tek-

nik konularda bilgi sahibi oldum. 1988’de ise

‹stanbul’da bir doktorun yat›nda kaptan ola-

rak çal›flmaya bafllad›m.

KKaappttaannll››kk  ssüürreecciinnddee  nneelleerr  yyaaflflaadd››nn››zz??  AAçç››kk

ddeenniizz  kkaappttaannll››¤¤››  iiççiinn  bbiirr  ss››nnaavvaa  ggiirrddiinniizz  mmii??

Denizcilikte ifle ç›rakl›ktan bafllan›r, ç›rakl›k

döneminde “miço” belgesi alm›flt›m. O za-

manlar bu belge alt› ay sonra gemicilik izin

belgesine dönüflüyordu ve ard›ndan usta

gemici olabiliyordunuz. Üç y›l sonra da kap-

tanl›k s›nav›na girdim. Epeyce zordu sorular.

Kaptanl›k ehliyetini  Liman Baflkanl›¤› Gemi-

cilik ‹flletmeleri veriyordu. fiimdi art›k kurslar

da aç›ld›. Denizi çok  sevdi¤im için, iflimi de

çok seviyorum. En iyisini yapmaya çal›flt›m

ve iyi bir çevre edindim.

Deniz sizin için ne ifade ediyor? 

Babam iyi bir ressamd›, yani denizcilikle hiç il-

gisi yoktu. Deniz benim için çok özel. Örne¤in

bu röportaj s›ras›nda  iki saattir kapal› alanda-

y›m ve bafl›m a¤r›maya bafllad›. Kapal› yerde

duram›yorum, muhakkak denizi görmem la-

z›m. Elbette iflinizi sevdikten sonra birçok fleye

de katlan›yorsunuz. Mesela K›z›ldeniz’de f›rt›-

naya yakalanm›flt›k. O gün gerçekten deniz-

den nefret etmifltim ama bir mercan ünitesi-

nin arkas›na s›¤›nd›m ve her fley de¤iflti. F›rt›-

nadan sonra o mücadelenin verdi¤i mutlulu-

¤u yaflad›m. Denizde kendimi çok rahat hisse-

diyorum. Aç›k havay› da seviyorum. Emniyet

aç›s›ndan karadan ve havadan daha güvenli

bence. Tabii ki baz› insanlar denizi daha gü-

vensiz ve so¤uk bulur, ama ben bu düflünce-

ye kesinlikle kat›lm›yorum.

Türkiye’de kaptanl›k nas›l bir ifltir, sorunlar› ne-

lerdir?

Kalam›fl’taki Kaptanlar Derne¤i üyesiyim, bura-
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denizsiz asla
Miçoluktan kaptanl›¤a,

35 y›ld›r denize yürekten

ba¤l› olan ‹lyas Uçkan,

Kale Kilit Yönetim Kurulu

Baflkan› Sedat Özgür’ün

teknelerinin kaptanl›¤›n›

yap›yor. Mesle¤ine afl›k

oldu¤unu söyleyen Uçkan,

“Denizi görmeden nefes

alam›yorum“ diyor 



‹novasyonun ne

oldu¤unu bilmiyorum,

ama yenilikçilik kendini

her üründe, her

hizmette ve her bireyde

göstermeli. Teknolojinin

h›z›na yetiflemedi¤imiz

flu zamanda, yenilikçi

düflünmek zorunday›z.

Bir ö¤renci olarak yenili¤in en çok e¤itimde yap›lmas› gerekti¤ini düflünüyorum. Yenilikçi bir e¤itim

sistemiyle okuyan ö¤renci, sonraki yaflant›s›nda da bu düflünce sistemiyle yoluna devam ederek, ülke-

sine daha faydal› olacak. Ancak e¤itimde yenilikçi bak›fl aç›s›n›n eflit uygulanmad›¤›n› düflünüyorum.

Bir tarafta e-karne uygulamas› ve bilgisayarlarla e¤itim, di¤er yanda daha bilgisayara hiç dokunmam›fl

ö¤renciler. Yenilikçi bir nesil için, öncelikle bu dengesizlik ortadan kald›r›lmal›. Yenilikçi ürünler,

hizmetler, farkl›l›klar için yenilikçi düflünce sistemiyle yetiflen insanlara ihtiyac›m›z var. 

Elifnur Ayd›n/Ö¤renci

“Yenilikçilik e¤itimle bafllamal›”
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fiirketlerin günümüzde h›zla de¤iflen rekabet ortam›nda ayakta kalabilmek için ürünlerini, hizmetlerini ve üretim yöntemlerini sürekli

olarak de¤ifltirmeleri ve yenilemeleri gerekiyor. ‹novasyon uzun y›llar, hayal gücü geliflmifl insanlar›n zihinlerinden f›rlayan yarat›c› bir

süreç olarak kabul edildi; oysa flimdi, somut ticari sonuçlar getiren güvenilir ve ölçülebilir bir süreç. Özellikle son y›llarda s›kl›kla

duydu¤umuz, dünyay› de¤ifltiren güç olarak kabul edilen “inovasyon/yenilikçilik”  kavram›n› halk›m›za sorduk. ‹flte yan›tlar...

inovasyon
kavram›n› yorumlad›

‹novasyon denilince, varolan›n üzerinde yap›lan yenilikler olarak

düflünüyoruz. Elbette bu yenilikler de farkl› ve ilk ise de¤erlidir, ancak

inovasyon de¤ildir.  Günümüzde her fley çok çabuk tüketiliyor.

Yenilikler bombard›man›na tutuluyoruz. Bugün inovasyonu,

firmas›n›n vizyonu haline getiren, kullan›c›n›n beklentilerini çok iyi

gözlemleyen ve dünyadaki geliflmeleri takip eden flirketler

sürdürülebilir bir büyüme içerisinde. ‹novasyon, “Hadi yarat›c›l›¤›m›z›

zorlayal›m, yeni ürünler veya hizmetler ortaya ç›kar›m” demekle

olmaz. E¤er yeni fikirlerinize ortam haz›r de¤ilse, bu yenili¤in bir

önemi kalmaz; sadece kendiniz için bir fley yapm›fl olursunuz. K›sacas›

inovasyon dedi¤imiz fley, bugüne kadarki al›flkanl›klar›m›z› de¤ifltire-

bilmeli. Örne¤in bilgisayar, internet ve cep telefonu hayat›m›z›

de¤ifltiren inovasyon harikas› ürünler. Ümit Türüt/Yönetici

“Toplum inovasyona haz›r olmal›”

‹novasyonun tam olarak ne oldu¤unu bilmiyorum,

ama “yenilikçilik” derseniz bir fleyler söyleyebilirim.

Yenilikçilikten benim anlad›¤›m teknoloji. Teknoloji o

kadar h›zl› de¤ifliyor ki... Çocuklu¤umu ve bugünkü

durumu düflündü¤ümde bu yenilikleri hayal bile

edemezdim. Bir ev han›m› olarak kimi zaman bu h›zl›

de¤iflimden rahats›z oldu¤umu söyleyebilirim. Eve bir

eflya al›yorsunuz, çok geçmeden yenileri ç›k›yor. Bu

durum tüketicinin al›flkanl›klar›n› de¤ifltiriyor. Yenilikler, farkl›l›klar

do¤allafl›yor. Eskiden böyle de¤ildi. Her yeni geliflme, her yenilik çok

önemliydi. Yenilikçilik öyle bir kavram ki, her daim olmal›; fikirler,

hizmetler yenilenmeli. Bingül Karayel/Ev Han›m›

“Yenili¤in h›z›na yetiflemiyoruz”

Firmalar için yenilikçilik para kazand›ran bir kavram olmal› ki, ön plana ç›kabilsinler. Bu konuda

Türkiye’nin ço¤u zaman dünyadaki geliflmeleri taklit etti¤ini düflünüyorum. Yenilik, ihtiyaçtan do¤mal›

ve gerçekçi olmal›. Ancak, gerçekler dikkate al›narak yap›lan inovasyon baflar› getirir. Yar›nlar›m›z›, dünün

yenisi olarak kabul etti¤imizde; fark›nda olmasak da birey olarak bizler de yenileniyoruz. E¤er bir yerde

de¤iflim yoksa, hiçbir fley yoktur. Bugün kurdu¤umuz cümleleri bile tekrarlayacaksak, yeni bir fleyler

eklemeliyiz üzerine. Özünden kopmadan de¤iflmeli, yenilenmeliyiz. Bunlar› yaparken de gerçe¤in öte-

sine geçmemeliyiz. Saim Günefl/fioför

“Asl›nda hepimiz yenileniyoruz”

Türkiye’de inflaat sektörü

inovasyona haz›r de¤il.

‹novasyon yap›lsa bile bu

çok sa¤l›kl› olmaz. Çünkü

inovasyon yap›lacak alan-

lar›n öncelikle problemleri

çözülmeli ve bir standart

oluflturulmal›. Ülke olarak,

henüz gecekondulaflmay›,

çarp›k kentleflmeyi

çözemedik ki... Bu s›k›nt›lar› çözmeden ino-

vasyon harikas› binalar yaparsak, komik

durumlara düfleriz diye düflünüyorum.

Dolay›s›yla yapt›¤›m›z yenilik bir bölgeyi, belirli

bir kesimi içermemeli, homojen olmal›.

Elbette bu sektörde inovasyon ad›na çok

güzel ifllere imza at›ld›; bunlar ülkemizi ön

plana ç›kard› ve dikkatleri üzerine çekmeyi

baflard›. Yine de inflaat sektöründe inovasyon

yap›lacaksa öncelikle kalite, üretim, kullan›lan

malzeme ve insan kaynaklar›nda inovasyona

gidilmeli, s›k›nt›lar giderilmeli. 

Coflkun Araz/‹nflaat Mühendisi

‹novasyondan önce 
sorunlar çözülmeli

Yenilikçilik, farkl›l›k ve yarat›c›l›k kavramlar›n›n bir arada bulunmas›yla anlam kazan›yor. ‹flte bu anlam bir ihtiyac›

karfl›layabilmeli. ‹novasyon harikas› bir ürün ortaya ç›karabilirsiniz, ancak bu ürünü hedef kitle alam›yor, alsa bile kul-

lanam›yorsa inovasyonun önemi kalmaz. Yenilikçilik bir bütün iflidir. Bir yenilik ortaya koyuldu¤unda, her ayr›nt›s›n›n

düflünülmesi gerekiyor.  Türkiye’de yenilikçilik belirli sektörleri içine alarak devam ediyor. Büyük flehirlerde inovasyonun,

yenilikçilik ad›na yap›lan tasar›mlar›n h›z›na

yetiflilmezken, hala yolu olamayan köylerin

oldu¤unu bilmek can s›k›yor. Bu yüzden

bir ülkede inovasyon, düflünceyle bafllamal›, önce fikirlerimiz

yenilenmeli. Sevcan Çarkç›/Yüksek Lisans Ö¤rencisi

“Önce yenilikçi düflünceler olmal› ”

“Kalk›nmak için inovasyon flart”

‹novasyon asl›nda y›llard›r uygulanan, ancak önemini son dönem-

lerde kavrayabildi¤imiz bir kavram. Dünyada teknoloji öyle bir

boyut kazand› ki, art›k yap›lan yenilikler, de¤iflimler yetmez oldu.

Bu yüzden “yeni” kavram›n›n ötesine geçip, yap›lmayan› yapmak

önem kazand›.  ‹novasyon sadece flirketler için de¤il, ülkeler, hatta

bireyler için strateji anlam› tafl›yor. Bu konuda kapasitesi, bilgisi ve

yarat›c›l›¤› olan bir ülkeyiz, ancak bu özelliklerimizi ortaya ç›karmay-

acak kadar da tembeliz. Her anlamda kalk›nmak için inovayon flart.

Çünkü farkl›l›k yaratarak bir ad›m

önde olmak ve bu farkl›l›¤› do¤ru

bir flekilde kullanabilmek baflar›y›

kaç›n›lmaz k›lar.

Senan Paker/Yurtd›fl› Sat›fl

Koordinatörü



Son iki buçuk y›lda üretim verimlili¤ini yüzde 60’a ç›karan Kale Kilit,

önümüzdeki befl y›l içinde bu rakam› yüzde 150 art›rmay› hedefliyor.

Kale Kilit, yal›n üretim sisteminin getirdi¤i esnek müflteri taleplerine

uygun, yeniden yap›land›r›labilir, bilgi ak›fl› mükemmel, verimlili¤i yük-

sek, kay›plar›n s›f›rland›¤› üretim anlay›fl›yla sektöre liderlik etmeye de-

vam ediyor. Yal›n Üretim Sistemi’ne göre, hammaddeden müflteriye

de¤er ak›fl›n›n haritaland›r›ld›¤›, “5S, Otonom Bak›m, Kanban, H›zl›

Ekipman De¤iflimi, Hata Önleme, Hoshin Kanri, Yal›n Tak›mlar” gibi uy-

gulamalar›n hayata geçirildi¤i üretim tesislerinde, Kaizen Öneri Siste-

mi ile de çal›flanlar›n yenilikçi fikirleri de¤erlendirilerek ödüllendiriliyor.

Yüksek teknolojili makinelerimizin say›s› art›yor 

2009 y›l›nda 8 milyon avroluk kapasite ve otomasyon yat›r›m›yla

günlük üretim hacmini 100 bin adetten 130 bin adede ç›karan Ka-

le Kilit fabrikalar›n da, üretim gücüne güç katan yüksek teknoloji

ürünü makinelerin say›s› artmaya devam ediyor. Dünya liderli¤ine

giden yolda üretim, Ar-Ge ve kalite fonksiyonlar›n›; yap›s›na katarak

kariyer yolunu belirledi¤i, yetiflmifl, yenilikçi ve analitik düflünen in-

san de¤eriyle güçlendiren Kale Kilit, hedefine do¤ru h›zl› ad›mlarla

ilerliyor.
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Üretim hacmini her geçen y›l art›ran Kale Kilit, yüksek verim ve s›f›r kay›p hedefine yönelik üretim 
anlay›fl›yla sektördeki liderli¤ini sürdürüyor

yenilikçi anlay›fl›n› sürdürüyor
Kale Kilit üretimde 

Küresel olarak yaflanan ekonomik zorluklar›n her geçen gün büyümesi, güvenlik ihtiyac›n›

dah›zla art›r›yor. Bu da güvenlik sektöründeki firmalar›n, rekabetçi ortamda büyüme potansi-

yellerinin, sürekli inovasyon yapabilme yetene¤iyle orant›l› oldu¤unu aç›kça ortaya koyuyor.

Kale Kilit Ar-Ge Bölümü bünyesinde araflt›rma gelifltirme, ürün gelifltirme, kal›p tasar›m- üretim,

ürün devreye geçifl süreçlerinde yap›lan iyilefltirmelerle 2009 y›l›nda toplam dokuz adet yeni

ürün devreye al›nd›. Bu projeler aras›nda Kale Tuzakl› Barel ve Döner Sürgülü Çelik Kap› Kilitle-

ri ön plana ç›k›yor. 2010 y›l›nda yap›lacak ürün gelifltirme çal›flmalar› gizlilik çevçevesinde olup

hem iç piyasaya, hem de ihracata yönelik düflünülen “çok noktadan kilitlemeli” ve güvenlik se-

viyeleri art›r›lm›fl kap› kilitleri, elektronik entegre edilmifl kap› kilitleri ve güvenlik seviyeleri art›-

r›lm›fl silindirler olarak özetlenebilir. Kale Kilit 2015 y›l›nda yeni fabrikas›na geçerek, flirketin mü-

hendislik altyap›s›n›n entegre edildi¤i ve yaklafl›k 100 kiflilik mühendislik ekibinin dahil oldu¤u

bir Ar-Ge Merkezi kurmak, yarat›c› fikir, yenilik, patent, proje, ürün ve hizmet sunan köklü bir

akademi olmay› plan›yor.

Kale Kilit 2015 y›l›nda, büyük bir Ar-Ge merkezi kurarak yarat›c› 
fikir, yenilik, patent, proje, ürün ve hizmet alan›nda hizmet veren
bir akademi olmay› hedefliyor

tüm h›z›yla devam ediyor
Kale Kilit Ar-Ge çal›flmalar›

Ar-Ge’nin metotlar›
Kale Kilit Ar-Ge Bölümü mühendislik kadrosu-

nun, sürdürülebilir rekabet için yürüttü¤ü ça-

l›flmalarda etkin olarak kulland›¤› metotlar›n

bafl›nda;

� Rakip firma ürün karfl›laflt›rmalar›n›n yap›ld›¤›

detayl› benchmark projelerinin yürütülmesi,

� Teknolojik inovasyon ve rekabetçi Ar-Ge ça-

l›flmalar› ve bunlarla entegre olmufl, çeflitli des-

teklerden faydalan›lmas›,

� Fikrî Mülkiyet Stratejileri kapsam›nda yeni ge-

lifltirilen projelerde patent, faydal› model, tasa-

r›m tescil ve bunlarla ilgili teflvik baflvurular›nda

bulunulmas›,

� Ürün gelifltirme ve iyilefltirme süreçlerinde

yal›n ürün gelifltirme yöntemlerinin kullan›lma-

s› geliyor.

282 RD ve 287 D Döner

Sürgülü Çelik Kapı Kilitleri

tasarımı

282 RD ve 287 D Döner

Sürgülü Çelik Kapı Kilitleri

tasarımı

Ar-Ge ve kal›phane çal›flanlar›

Üretim ve kalite ekibi 
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Dünya gazetesi taraf›ndan DHL Express

Türkiye iflbirli¤inde ve Akbank’›n sponsorlu-

¤unda bu y›l alt›nc›s› düzenlenen “‹hracat›n

Y›ld›zlar›-‹hracat› Teflvik Ödülleri”nde Kale Kilit

“Yeni Pazar ve Pazar Çeflitlili¤i” ödülüne lay›k

görüldü. 16 fiubat akflam› The Marmara Tak-

sim’de düzenlenen ödül töreninde Kale Kilit’i temsilen Yurtd›fl› Sat›fl ve Pazarlama Grup Baflkan› Turhan Turgut ödülü ald›. Türkiye’den ilk kez ihraç

edilen, katma de¤eri oldukça yüksek veya geleneksel ürün-pazar konseptinin d›fl›nda ürün ihracat› gerçeklefltiren firmalar›n de¤erlendirmeye al›n-

d›¤› yar›flmada dört kategoride toplam 18 ödül sahiplerini buldu.

Kale Kilit çal›flanlar›, ‹nsan Kaynaklar› Departman›

taraf›ndan organize edilen yeni y›l partisiyle 2010’a

“merhaba” dedi. Kale Kilit Yönetim Kurulu Baflkan Yar-

d›mc›s› Kenan K›z›ltan’›n aç›l›fl konuflmas›yla bafllayan

etkinlik, y›lbafl› hediye çekiliflinin gerçekleflmesi ve he-

diyelerin da¤›t›lmas›yla devam etti. Baflar›yla geçen bir

y›l›n ard›ndan, yeni y›l› kutlayan Kale çal›flanlar›, 2010 y›-

l›na Kale ailesiyle girmenin mutlulu¤unu yaflad›.

Kale Kilit, 
ödüle lay›k görüldü 

“yeni pazar ve pazar çeflitlili¤i”yle

Kale Kilit’ten, “2010’a merhaba”

Kale Kilit ve Kale Kap› Pencere fabrikalar›n-

da farkl› günlerde, Üretim Grup Baflkan› Na-

dir Erze taraf›ndan faaliyetlerin ve hedefle-

rin aktar›ld›¤› bir sunum gerçeklefltirildi.

Fabrika çal›flanlar›n›n tamam›n›n kat›ld›¤› ve

2009 y›l›nda gerçeklefltirilen faaliyetlerin an-

lat›ld›¤› sunumda, 2010 hedefleri ve ileriye

dönük genel hedefler anlat›larak yal›n üre-

timle ilgili detayl› bilgilendirme yap›ld›.

2009 y›l› faaliyet raporunda çal›flma yönte-

mi ve çal›flma ortam›nda yap›lan iyilefltir-

menin verimlili¤e etkisinin olumlu katk›lar›

anlat›ld›. Öneri say›s›n›n y›ldan y›la gösterdi-

¤i art›fl, verimlilik de¤iflkenlerinin etkisi, sis-

temlerdeki iyilefltirmeler, ifl iyilefltirme ve ça-

l›flanlara verilen e¤itimin y›llara göre art›fl›

gibi birçok etkenin yans›malar›n›n anlat›ld›-

¤› sunumda mevcut durum slayt göster-

isiyle de sergilendi. 

Kale Kilit’in üst düzey yönetici asistanlar›, “Etkin Bir Yö-

netici Asistan› Olmak” bafll›kl› e¤itimle, iletiflim becerileri-

ni en üst seviyeye ç›karma yolunda önemli bir ad›m at-

t›lar. Holding’e ba¤l› flirketlerde görev yapan toplam 12

yönetici asistan›n›n kat›ld›¤› e¤itim, bir gün boyunca de-

vam etti. 12 Aral›k 2009’da Green Park Merter Otel’de ger-

çekleflen e¤itim, Sosyal Dan›flmanl›k E¤itmeni Müjgan

Özcay taraf›ndan verildi. “‹letiflimin vazgeçilmezli¤i”, “Gü-

venilir ve sayg›n bir asistan›n nitelikleri”, “‹flyerinde konuk

a¤›rlaman›n ilkeleri”, “Toplant› haz›rl›klar›”, “Telefon iletifli-

minde kurum kültürünü oluflturan alt›n kurallar”, “Özgü-

veni yans›tan, yanl›fl izlenimleri engelleyen beden kullan›-

m›”, “‹flyerinde sayg›nl›¤› art›ran d›fl görünüm ilkeleri” gibi

konular›n öneminin anlat›ld›¤› e¤itimin sonunda kat›l›m-

c›lara sertifikalar› verildi.

“Etkin bir yönetici asistan› olmak”

Kale Kilit Üretim Grup Baflkanl›¤›, 2009 y›l› faaliyetleri ve
2010 hedeflerini çal›flanlar›yla paylaflt›

Nilsu Umutlu, Canan Do¤an, Gülçin Karahan, Filiz Çebi, Ayfle Mutlu, Hayriye Sayg›, Müjgan Özçay, 

Gülcan Meriç, P›nar Holt, Cemile Özgür, Sabiha Y›lmaz, Serpil Toprak, 

Kale Kilit, çal›flanlar›yla büyüyor 



Kaliteli, özgün ve her koflulda güvenlik

sa¤layan ürünleriyle kap› ve pencere akse-

suar› sektörünün önde gelen markas› Kale

Kap› Pencere Sistemleri, 11-14 Mart tarihleri

aras›nda düzenlenen 11. Uluslararas› Pence-

re, 2010 Fuar›’nda yeni ürünlerini sergiledi.

Kale Kap› Pencere Sistemleri, ›s› yal›t›m› ve

pencere sistemlerinde uzun ömür sa¤layan

iki yeni ürünü, Cotswold D›fl Cephe Makas›

ve Kale Kancal› Kilitli Kap› ‹spanyoleti’nin ya-

n› s›ra, 2009 y›l›nda piyasaya sürdü¤ü Kale

Turkuaz Alüminyum Çift Aç›l›m Sistemi’ni de

Tüyap Uluslararas› ‹stanbul Pencere 2010

Fuar›’nda tan›tt›. Kale D›fl Cephe Makas›; çok

katl› rezidans, ifl merkezi ve modern caml›

binalar›n giydirme cephe yüzeylerinde pra-

tik kullan›m›n›n yan› s›ra modern ve göz al›-

c› bir görüntü de sa¤l›yor. Kale Turkuaz Alü-

minyum Çift Aç›l›m Sistemi ise, alüminyum

pencere sektöründeki teknolojik geliflmeler

ve ›s› yal›t›ml› pencere üretiminin yayg›nlafl-

mas›yla ortaya ç›kan kaliteli aksesuar ihtiya-

c›n› karfl›lamak üzere üretimine devam edi-

yor. Ahflap ve PVC kap›larda kullan›lan Kale

Kancal› Kilitli Kap› ‹spanyoleti ise yüksek kat-

l› binalarda rüzgâr bas›nc›na karfl› mükem-

mel yal›t›m sa¤l›yor.
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Anfafl Hotel Equipment Fuar›, ulusal

ve uluslararas› konaklama iflletmeleri-

nin yöneticileriyle tüm sektör profes-

yonellerini 20-23 Ocak 2010 tarihleri

aras›nda bir araya getirdi.  Kale Kilit

D›fl Ticaret, Anfafl Otel Ekipmanlar›

Fuar› 2010’daki 132 metrekarelik

stant alan›nda, ulusal ziyaretçilerin

yan› s›ra Akdeniz, Ortado¤u ve Kuzey Afrika ülkelerinden

ifladamlar›yla da bulufltu. Ürünler ve gelifltirdi¤i yeniliklerle

sektöründe öncü olan Kale Kilit D›fl Ticaret A.fi, Anfafl Otel

Ekipmanlar› Fuar› süresince; IC Kartl› Kilit Sistemleri, RF Kart-

l› Kilit Sistemleri, M‹FARE0 Kartl› Kilit Sistemleri, M‹FARE1

Kartl› Kilit Sistemleri’nin yan› s›ra en yeni ürünlerinden Kale

Elektronik Kabin Kilitlerini de tan›tt›. Kale Elektronik Kabin Ki-

litleri, günümüz iflletme anlay›fl›nda müflteri odakl› çal›flma-

y› ilke edinmifl kurumlara güvenlik, konfor ve yüksek müflte-

ri memnuniyeti sa¤l›yor.

Kale Kilit D›fl Ticaret, ‹zmir Anfafl Fuar›’na kat›ld›

Kaliteli ürünleri ve üstün hizmet anlay›-

fl›yla, sektörünün lider markas› olan Kale Ki-

lit, 28 fiubat-3 Mart tarihleri aras›nda

Köln’de düzenlenen International Hard-

ware Fuar›’na kat›ld›.

Her koflulda güvenlik sa¤layan ürünlerini

tan›tan Kale Kilit’in International Hardware

Fuar›’nda sergiledi¤i yeni ürünlerinden bi-

ri de Kale Tuzakl› Barel (KTB) idi. D›flar›dan

zorland›¤›nda sadece ön parças› k›r›lan ve

d›flar›dan yeni bir müdahaleyi imkâns›z ha-

le getiren KTB ile yaflam alanlar›nda yüksek

güvenlik hedefleniyor. Dünyan›n en bü-

yük üç entegre tesisinden biri olan ve bu-

güne kadar 100’ü aflk›n ülkeye ihracat ger-

çeklefltiren Kale Kilit, global marka katego-

risinde yer alman›n getirdi¤i bilgi birikimi-

ni ürünlerine yans›t›yor.

Kale Kilit, International Hardware Fuar›’nda 
göz doldurdu

Kale Kap› Pencere Sistemleri yeniliklerini 

sektör profesyonelleriyle buluflturdu

11-14 fiubat 2010 tarihleri aras›nda düzenlenen ‹stanbul Emitt Do¤u Akdeniz Uluslararas› Tu-

rizm ve Seyahat 2010 Fuar›, bu y›l 14. kez kap›lar›n› ziyaretçilerine açt›. ‹stanbul TÜYAP Beylikdü-

zü Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleflen ve dünyan›n dört bir yan›ndan binlerce firman›n ka-

t›ld›¤› Emitt Fuar›’nda geçen y›l bafllayan konuk ülke uygulamas›nda, bu y›l›n ülkesi M›s›r olarak

belirlendi. Elektronik güvenlik sektörüne yön veren Kale Kilit D›fl Ticaret A.fi. de otellerin güven-

lik ihtiyaçlar›na en etkin çözümler sunan ürünlerini Emitt ‹stanbul 2010 Fuar›’nda tan›tt›. 50 binin

üzerinde profesyonel taraf›ndan ziyaret edilen Emitt Fuar›’nda Kale Kilit D›fl Ticaret, 50 metreka-

re stant alan›nda ulusal ziyaretçilerin yan› s›ra Akdeniz, Ortado¤u ve Kuzey Afrika ülkelerinden

gelen uluslararas› ziyaretçilerle de bulufltu.

Kale Kilit D›fl Ticaret, Emitt ‹stanbul 2010 Fuar›’nda

Cotswold D›fl Cephe Makas›
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Güvenli yaflam alanlar›n›n vazgeçilmez ürünü Kale Çelik Kap›’n›n

tüm modelleri, “‹ndirimi kap›n›za getirdik” slogan› ile tüketici ile bulufl-

tu. K07, K75, K79 ve K81 kodlu yeni kap› modellerinin yan› s›ra kam-

panya süresince indirimli fiyatlarla sat›lan Kale Çelik Kap›lar güvenlik,

dayan›kl›l›k ve mükemmel servis garantisiyle, farkl› tarzda dekorasyon

anlay›fl›na uygun, yüksek kalitede birçok çelik kap› seçene¤ini bir ara-

da sundu. Kale Çelik Kap›, yedi santimetre kal›nl›¤›nda, a¤›r darbelere

dayan›kl› çelik gövdesine ilave olarak, özel üretilen dört milli dört ka-

demeli sürgü sisteminin yan› s›ra, ses ve ›s› yal›t›m dolgusuna sahip

kap›lar› ile yaflam alanlar›na maksimum konfor, güvenlik ve huzur sa¤-

l›yor. Kap›y› kasayla bir bütün haline getirerek sabitleyen kasa pimleri

de Kale Çelik Kap›lar›n d›flar›dan zorlanarak ya da yabanc› bir cisimle

aç›lmas›n› engelliyor. Mart ay› sonuna kadar devam eden kampanya

büyük ilgi gördü.

Kale Çelik Kap› 
kampanyas›yla 

birçok aile 

güvende

Kale Çelik Eflya kalitesini bir kez daha kan›tlad›.

fiubat ay›nda Yenibosna’da bulunan bir ifl han›nda

gerçekleflen h›rs›zl›k olay›nda, sadece Kale Çelik

Kasa kullanan firma zarar görmedi. KK600 model

olan Kale Çelik Kasa oksijen kayna¤›yla kesilmeye

çal›fl›lm›fl, ancak baflar›l› olunamam›flt›. Bafl›na ge-

len olay› bizimle paylaflan SGT firmas› sahibi Me-

mifl Abdül Kale Çelik Eflya’ya teflekkürlerini ileterek,

dükkan›nda bulunan di¤er kasalar›n›n da Kale Çe-

lik Kasa olmamas›ndan duydu¤u piflmanl›¤›n› dile

getirdi. Delinmeye, kesilmeye ve a¤›r darbelere

dayan›kl›, güçlü yap›s›yla Kale Çelik Kasa, h›rs›zlara

karfl› yüksek koruma özelli¤i sunuyor. Kale Çelik

Kasa, yang›na karfl› koruma özelli¤i olan fireproof

yap›s› ve kademeli gövdeleri ile atefle ve dumana

karfl› maksimum güvenlik sa¤l›yor.

Kale markas› gücünü bir kez daha kan›tlad›

Kale Kilit Genel Müdürü Ali ‹hsan Yalç›n,

Yurtiçi Sat›fl Grup Baflkan› Bar›fl Ener ve

Ticaret Müdürü Nihat Eren’in ev sahipli-

¤i yapt›¤› gezide, Kale Kilit bayileri, aileleriyle birlikte keyifli zaman geçirdiler. Büyük Abant

Oteli’nde 28 fiubat-4 Mart tarihleri aras›nda gerçeklefltirilen Kale Kilit Abant bayi gezisine,

yaklafl›k 225 kifli kat›ld›. Gezinin ilk gününü dinlenerek geçiren Kale Kilit bayileri, ikinci gün,

Prof. Dr. Üstün Dökmen’in verdi¤i “‹fl dünyas›nda ve özel yaflamda kaliteli iletiflim, yaflama

ve çal›flma sevinci” konulu konferansla iletiflimin önemini örneklerle dinleme f›rsat› bul-

dular. Düzce ve Akçakoca gezisinin yap›ld›¤› üçüncü günde ise, Güzeldere fielalesi’nin gü-

zelli¤ini yaflayan Kale Kilit bayileri, eski Düzce sokaklar›n›n canland›r›ld›¤› platoyu da gez-

diler.  Tavla turnuvas› ve bayanlar için yap›lan mozaik el sanatlar› aktivitesinin ard›ndan Ka-

le Kilit bayileri, 4 Mart Perflembe günü baflka bir organizasyonda buluflmak üzere otelden

ayr›ld›lar. Abant’ta dört gün geçiren Kale Kilit bayileri ve  aileleri gezinin, kendilerini çok

mutlu etti¤ini vurgulad›lar.

Darbelere, h›rs›zl›¤a ve yang›na karfl› yüksek koruma

Kale Kilit bayileri

Abant’ta bulufltu

Akçakoca sahilinde bayiler dinlenirken...

Bayiler Akçakoca Ceneviz Kalesi kal›nt›lar›n› izlerken...

Bayii eflleri mozaik el sanatlar› 
aktivitesinde...

Bayiler organize edilen tavla turnuvas›nda...

Bayiler gala yeme¤inde gönüllerince e¤lendiler

Bayii eflleri yemekte...
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TNT, “Türkiye üretir biz tafl›r›z” slogan›y-

la Türkiye genelinde bafllatt›¤› reklam

kampanyas›nda Kale Kilit’i kulland›. TNT

müflterisi olan, Türkiye’nin önde gelen  sanayi

firmalar›n›n kullan›ld›¤›  reklam kampanyas›n-

da dünyan›n her yerinde, yayg›n da¤›t›m

a¤›yla hizmet veren TNT’nin  “güvenli tafl›ma-

c›l›k” temas›na vurgu yap›ld›. TNT kurumsal

imaj kampanyas›, ulusal gazete ve dergilerde

yay›mland›.

Kale Kap› Pencere Sistemleri, alüminyum pencere açma kapama aksesuar sistemleri ürün gru-

bunda kullan›m› giderek yayg›nlaflan D›fl Cephe Makas›n›n pratik montaj› ve kullan›m kolayl›¤›

ile sektöründe söz sahibi olmaya devam ediyor. 50 bin defaya kadar aç›l›p kapanabilme özelli-

¤inin yan› s›ra çeflitli boy alternatifleriyle 200 kiloya kadar a¤›rl›k tafl›yabilme kapasitesine sahip

Cotswold D›fl Cephe Makas›, sektör profesyonellerin tercihine sunuldu. Çok katl› modern cam-

l› binalar›n d›fl cephe cam giydirmelerinde uluslararas› düzeydeki kaliteyi Türkiye pazar›na su-

nan Kale Kap› Pencere Sistemleri, kap› ve pencere aksesuar sektöründe öncü oldu¤unu bir kez

daha kan›tlam›fl oldu.

D›fl cephelerde Kale kalitesi

Geliflen ve de¤iflen modern flehir alg›s›n›n vazgeçilmez mekânlar›ndan biri olan rezidans gibi

çok katl› mekânlar›n d›fl cephe giydirmelerinin tercihi olacak d›fl cephe makas›, Cotswold mar-

kas›yla Kale Kap› Pencere Sistemleri taraf›ndan uygulay›c›ya sunuluyor. Kale Kap› Pencere Sistem-

leri güçlendirilmifl yeni tasar›m› HDA Cotswold serisiyle cephe makas› sektöründe de söz sahibi

olmay› hedefliyor.

Kale’den D›fl Cephe Makas›yla her yöne güvenlik

Kale X10 Ak›ll› Kilit Sistemi 
depremde güvenli¤i sa¤layacak
Kale Kilit D›fl Ticaret’in uzaktan kumandayla aç›lan Kale X10 Ak›ll›
Kilit Sistemiyle, evinize yerlefltirilecek sensörler yard›m›yla dep-
remde güvenlik altyap›s› oluflturulabilecek

Kale Kap› Pencere Sistemleri Cotswold D›fl Cephe Makas›yla 
sektöründe öncü oldu¤unu bir kez daha kan›tlad›

TNT, kurumsal reklamlar›nda
Kale Kilit ürünlerini 
kulland›

Propa ‹nflaat’›n Kartal’da bafllayaca¤› Aura

projesinde, Kale Kilit’in uzaktan kumandayla

aç›lan Kale X10 Ak›ll› Kilit Sistemi, ilk kez dep-

rem güvenli¤i altyap›s› ile entegre edildi.

Her daireye yerlefltirilecek sensörler yard›-

m›yla olas› bir deprem an›nda uyar› alabile-

cek ev sahipleri, kibrit kutusu büyüklü¤ünde

bir kumanday› kullanarak kap›lar›n›n kilidini

tek kumandayla açabilecek, ayn› anda ku-

mandadan tek bir tuflla asansörü ça¤›rabile-

cek ve elektrik kesintisiyle karfl›laflmadan

asansörle zemine inebilecekler. 

Deprem an›nda “yerden ›fl›kl› yönlendirme-

lerin” devreye girece¤i sistemde, ayn› ku-

manda yard›m›yla bina ve otopark›n girifl ka-

p›lar› da an›nda aç›lacak. ‹lk kez 2006’da ge-

lifltirilip 2008 sonunda piyasaya sunulan sis-

teme, 20’nin üzerinde projeden destek

geldi. 

Sistemde kifliler kumanday› her kulland›kla-

r›nda kap›lar› farkl› bir kod ile aç›l›yor. Böyle-

ce kumandan›n kopyalanmas› riski ortadan

kalk›yor. Kart kayboldu¤unda ise yede¤i, Ka-

le’nin 7/24 görev yapan 82 yetkili bayisi ara-

c›l›¤›yla veriliyor. Ak›ll› kilit sisteminin birey-

sel kullan›mdaki maliyeti ise montaj›yla bir-

likte 350 TL.
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Üretim planlamas›nda tedarikçilerin öne-

mine inanan Kale Kap› Pencere Sistemleri,

Beylikdüzü fabrikas›nda tedarikçilere özel

bir seminer verdi. Kale Kilit ve Kale Kap›

Pencere fabrikalar› Üretim Grup Baflkan›

Nadir Erze taraf›ndan verilen seminerde,

“Tedarikçi devreye alma süreçleri”, “Sistem

ve ürün kalite politikalar›”, “Üretim çeflitlili-

¤i”, “Hedefler” bafll›klar› alt›nda bir sunum

gerçeklefltirildi. Tedarikçilere Kale Kap› Pen-

cere fabrikas› genel hatlar›yla anlat›larak,

kalite ve lojistik anlam›nda dünya ve Türki-

ye’deki büyük ölçekli firmalar›n uygulad›¤›

sistemler örneklerle anlat›ld›. Tedarikçi fir-

malar›n mal sevkiyat›nda teslim sürelerine,

sevk edilen miktarlara maksimum uyumla-

r›na iliflkin gereklili¤in alt› çizilerek mini-

mum stok seviyesinde üretimin hedeflen-

di¤i ifade edildi. Seminerde ayr›ca fiyat ko-

nusunda firmalar›n maliyetlerini düflürerek

verimlilik çal›flmas› yapmalar› ve  Kale Kap›

Pencere Sistemleri’nin geçmiflten bugüne

kalite iyilefltirme süreçleri say›sal örnekler

verilerek aktar›ld›. 

Piyasan›n geliflen koflullar›nda farkl› marka-

larla üretim yap›lmas›n›n olas› oldu¤u ve

sevk edilecek ürünlerin fabrikan›n belirledi-

¤i kriter ve yöntemlerle yap›lmas› gereklili-

¤inin anlat›ld›¤› seminerde hedefler flöyle

özetlendi: Sat›fl rakamlar›n›n her sene art›r›l-

mas›, tedarikçilerimizin bizimle beraber bü-

yüyüp geliflmesi, tüm tedarikçilerimizde ka-

lite bilincinin yerleflmesi ve müflteri mem-

nuniyeti art›r›lmas›.

Kap› Pencere Beylikdüzü fabrikas›nda gerçeklefltirilen seminerde
tedarikçilere, kalite ve lojistik anlam›nda dünya ve Türkiye’deki
büyük ölçekli firmalar›n uygulad›¤› sistemler aktar›ld›

Kat›l›mc›lar: Platin Kal›p, Ufuk Elektrostatik Boya, 

Ka-Mu Kal›p, Hacim Makine Kal›p, 

Özalt›n Dü¤me Kal›p ve ‹malat, Aldes Döküm, Opek Makine,

Yeni Otomat, Lider Yay ‹malat San., Evren Ambalaj, 

Dede Kimya, Vidaland, TYM

Kap› Pencere Tedarikçiler Toplant›s›



Alüminyum ürünler
sektör profesyonelleriyle

paylafl›ld›
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En büyük hobilerinden biri foto¤rafç›l›k

olan Kale Kilit Yönetim Kurulu Baflkan› Sedat

Özgür’ün yurtd›fl› seyahatlerinde çekti¤i fo-

to¤raflar, Kale Outlet Center’da sergilendi.

Özellikle safari gezisinde çekti¤i foto¤raflar,

Kale Outlet Center müflterilerinden yo¤un il-

gi gördü.

Pop müzi¤inin sevilen ismi Davut Gülo¤lu, 4 Kas›m 2009 tarihinde sevenleriyle

bulufltu. Kale Outlet Center’da hayranlar›na imza da¤›t›p, sevilen flark›lar›n›

seslendiren Gülo¤lu, Kale Outlet Center müflterilerine e¤lenceli dakikalar yaflatt›.

Davut Gülo¤lu 
Kale Outlet Center’da
sevenleriyle bulufltu

Kale Outlet Center, Sevgililer Günü’ne özel bir kampanya gerçeklefltirdi. Kampanyada sev-

gi sözlerini kâ¤›da döküp, aflk›n› en güzel ifade eden üç çift, Sevgililer Günü’ne özel arma-

¤anlar kazand›. Kale Outlet Center içerisinde yer alan panoya sevgi sözlerini yazanlar aras›n-

dan seçilen birinci çift, Gülaylar Alt›n’dan kalpli kolye; ikinci çift, Green Park Otel’de Sevgililer

Günü Balosu’na davetiye ve bir gece konaklama flans›na sahip olurken, üçüncü çift de Sev-

gililer Günü için Soho Cafe Restoran’dan romantik bir akflam yeme¤i kazand›. Ayr›ca 60 y›ll›k

evli müfettifl Hasan O¤uz ve ö¤retmen efli Cumhuriyet O¤uz y›l›n “en iyi anlaflan,  60 y›l

boyunca iyi günde kötü günde ayn› yast›¤a bafl koymufl” çifti seçildi.

Aflk›n kalesinden sevgi sözcüklerine arma¤anlar

Kale Kilit D›fl Ticaret Otel Teknik Müdürleri Semineri 5 fiubat 2010 ta-

rihinde Antalya Kazan Restaurant’ta gerçekleflti. Antalya bölgesindeki

otellerde faaliyet gösteren Akdeniz Teknik Müdürler Derne¤i üyeleri-

nin kat›l›m›yla gerçekleflen seminerde, Kale Kilit D›fl Ticaret ürün port-

föyünde bulunan ve turizm sektörüne sunulmufl olan ürünlerin genel

tan›t›mlar› yap›ld›. Kale Kilit D›fl Ticaret’in yeni gelifltirmifl oldu¤u Uzak-

tan Rezervasyon Yaz›l›m› seminerde en ilgi çeken konulardan biri ol-

du. Bu yaz›l›m, turizm acentelerinin otellerde konaklayacak müflteriler

için  uzaktan rezervasyon yapabilmelerine olanak sa¤l›yor. Yaz›l›m›n

özelli¤i sayesinde müflteriler tesise geldiklerinde oda kartlar› için bek-

lemek zorunda kalm›yorlar. Ka-

le Kilit D›fl Ticaret Sat›fl Müdürü

Melik ‹ke’nin gerçeklefltirdi¤i

sunumda ürünlerimizin pazar-

daki farkl›l›klar›na, sektöre sun-

du¤umuz yeniliklere, sat›fl ve

pazarlama tekniklerimize de

de¤inildi.

Kale Kilit D›fl Ticaret otel ürünlerini tan›tt› 

‹zmir Alüminyum Sek-

tör Semineri, Kale Kap›

Pencere Sistemleri ‹z-

mir bayilerinden Ege

Kap› Pencere taraf›n-

dan, Kaya Prestige ‹z-

mir Otel’de 22 fiubat

tarihinde gerçeklefltiril-

di. Kale Kap› Pencere

Sistemleri’nden Sat›fl

Müdürü Burçin Çardak,

Sat›fl Sorumlusu Fehmi Sars›lmaz, Ar-Ge fiefi Yavuz Y›lmaz’›n

kat›l›m›yla gerçekleflen seminerde, alüminyum ürünlerin yan›

s›ra yeni ürünümüz Cotswold’un tan›t›m› da yap›ld›. 50 bin de-

faya kadar aç›l›p kapanabilme özelli¤inin yan› s›ra çeflitli boy al-

ternatifleriyle 200 kiloya kadar a¤›rl›k tafl›yabilme kapasitesine

sahip Cotswold D›fl Cephe Makas›’yla ayr›nt›lara ulafl›lan mü-

kemmellik, sektör profesyonellerinin tercihine sunuldu. Semi-

ner verilen yemek davetiyle sonland›r›ld›.

Kale Kap› Pencere

Sistemleri’nden Rusya’da
e¤itim günleri
Kale Kap› Pencere Sistemleri, hizmet kalitesinin günden güne artmas›,

kullan›lan teknolojideki büyük geliflim ve müflteri say›s›n›n art›fl›yla bafla-

r›s›n› kan›tlamaya devam ediyor. fiubat ay›nda Rusya’da Kap› Pencere

Sistemleri alan›nda baflar›s›n› kan›tlam›fl büyük bir distribütör firmaya,

Kale Kap› Pencere ‹hracat Müdürü Ayça Avc›, Teknik Müdür ‹rfan Küm-

bül ve Ar-Ge fiefi Yavuz Y›lmaz’›n kat›l›m›yla ürünlerimizin tan›t›m› ve

montaj teknikleri üzerine e¤itim düzenlendi. Görüntülü konferans siste-

miyle sunum, ilgili firman›n Rusya’da ki bütün merkezlerinde yay›nland›.

E¤itim s›ras›nda Kale Kap› Pencere Sistemleri’nin kuruluflu, geliflimi, pa-

zar pay› ve  ürün gam›

hakk›nda da bilgi aktar›l-

d›. Son y›llarda Kale Kap›

Pencere sistemlerinde ki

büyük geliflim ve hizmet

kalitesinin artmas› ihra-

cat› da h›zland›rm›fl

olup, Bolivya’dan Viet-

nam’a kadar ihracat ger-

çeklefltiriliyor.

Kanserli Çocuklara Umut Vakf›, yeni kampanyas›na Helin Avflar’la bafllad›. “Kanserli çocuklara umut için bir

mum da sen al” slogan›yla oluflturulacak Aile Evi için destek arayan KAÇUV, 15 fiubat’ta Kale Outlet Center

AVM’de Helin Avflar’la birlikte mum da¤›tt›. Maddi sorunlar› nedeniyle tedavisinin aksama riskiyle karfl›

karfl›ya kalan çocuklar›n tedavilerinin süreklili¤ini sa¤lamak üzere çal›flmalar›n› 10 y›ld›r aral›ks›z sürdüren

KAÇUV’un hedefi y›l sonuna kadar 10 bin adet mum satmak.

Bir mum da sen al

Sedat Özgür’den
yaflama dair kareler
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Dünyada yaklafl›k 200 milyon insanda tiroid

hastal›¤› bulunuyor. Günümüzde tiroid has-

tal›klar›n›n birço¤unun tedavisi mümkün-

ken tedavi edilmemifl hastal›klar ciddi ve ka-

l›c› sorunlara neden olabiliyor. Bu nedenle

kifliler en ufak bir flüphede, do¤rudan he-

kimlerle temasa geçmeli ve erken dönemde

hastal›k kontrol alt›na al›nmal›. Üstelik art›k

troid hastal›klar› robotik yöntemlerle yap›la-

biliyor. Da Vinci yöntemiyle koltuk alt›ndan

girilerek yap›lan ameliyatlar, kapal› ameliyat-

larda geride kalan boyundaki iki santimetre-

lik kesi izi sorununu dahi ortadan kald›r›yor.

Robotik tiroid cerrahisi konusunda bilgi ald›-

¤›m›z Cerrahpafla T›p Fakültesi Endokrin

Cerrahi Bölümü ve Endokrin Cerrahisi Der-

ne¤i Baflkan› Prof. Dr. Mete Düren iki kad›n

hastas›n›n tiroid nodüllerini Da Vinci yönte-

miyle ameliyat etti¤ini ve büyük bir baflar›

sa¤land›¤›n› söyledi.

Robotik yöntemle troid ameliyat› nas›l yap›l›yor? 

Ameliyat genel anesteziyle yap›l›yor. Ameli-

yat edilecek bölgeye göre sa¤ veya sol kol

yukar›ya çekiliyor. Çekilen kolun koltuk alt›n-

da befl-alt› santimetrelik kesi yap›l›yor. Cilt ve

alt›ndaki doku yard›mc› bir aletle yukar› çeki-

liyor ve bir tünel aç›l›yor. Robotun tutucu, ke-

sici, as›c› ve iki gözlü kamera ›fl›¤›n yer ald›¤›,

her biri yar›m santimetrelik dört ayr› kolu, bu

tünelden sokuluyor. Cerrah, robot konsolu-

nun bafl›na geçerek bu kollar› idare ediyor.

Hastan›n yan›nda kimse olmuyor mu?

Hastan›n bafl›nda cerrah asistan›yla ameliyat

hemfliresi kal›yor. ‹ki kad›n hastam›z›n tiroid

nodüllerini bu yöntemle ameliyat ettik ve

ameliyatlar Avrupa’da yap›lan befl ve alt›nc›

operasyon olarak literatüre geçti.

Robotik cerrahinin avantaj› nedir?

Laparoskopik ameliyatlarda iki boyutlu gö-

rüntüyle, operasyonu gerçeklefltiriyorduk.

Robotik cerrahide ise görüntü üç boyutlu.

Bu da anatomik yap›y› daha iyi görmeyi sa¤-

l›yor. Yine robotun dört kolu oldu¤u için, iki

cerrah çal›flm›fl gibi oluyor. Üstelik bir cerra-

h›n el bile¤i 180 derece dönebilir; ancak bu

kollar bir tur döndükten sonra ilave olarak

180 derece daha dönebiliyor. Bu büyük bir

teknolojik katk›. Bununla ilgili olarak bugüne

kadar dünyada bin adet mevcut olan robotik

cerrahi sistemlerine sahip merkezler içinde

Teksas, Brüksel ve Atina’dan sonra ‹stan-

bul’da da ameliyatlar yap›lmaya baflland›.

Her hastaya uygulan›yor mu?

Bu ameliyat›n yap›labilmesi için tek flart has-

tan›n vücut kitle indeksinin (a¤›rl›k/boy

uzunlu¤unun karesi) 30’un alt›nda olmas›.

Ayr›ca tiroid nodülünün büyüklü¤ünün de

dört santimetreden küçük olmas› gerekiyor.

Ameliyatlar ne kadar sürüyor?

Ameliyat tek tarafl›ysa yar›m saat, iki tarafl›ysa

bir-bir buçuk saat sürüyor. Boyundaki adale-

ler kesilmedi¤i için ameliyat sonras› boyun

a¤r›lar› olmuyor. Ameliyattan 24 saat sonra

hasta taburcu ediliyor. Hastalar o gün banyo

bile yapabiliyor. Koltuk alt›nda olan gizli bir

kesi d›fl›nda, boyunlar›nda herhangi bir iz ve-

ya dikifl bulunmuyor.

Milyonlarca kiflinin, teflhis edilmemifl

tiroid hastal›klar› yüzünden ciddi risk

alt›nda oldu¤unu söyleyen Endokrin

Cerrah› Prof. Dr. Mete Düren,

Türkiye’de ilk kez ameliyat robotu 

“Da Vinci” ile tiroid ameliyat›

gerçeklefltirdiTiroid ameliyat›nda yenilik:

Da Vinci Yöntemi
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Flamancada “sepet topu” anlam›na gelen

korfbolda bir tak›m, dört erkek ve dört kad›n

oyuncudan olufluyor. Hem aç›k hem de ka-

pal› alanlarda oynanabilen korfbolda her ta-

k›m, dört oyuncusunu kendi sahas›nda sa-

vunmada b›rak›p di¤er dört oyuncusuyla hü-

cum gelifltiriyor. Tak›mlar, futbol topuna ben-

zer bir topu, 3,5 metre yüksekli¤indeki bir di-

re¤in ucuna tak›l› sepetten geçirerek say›

yapmaya çal›fl›yor. Topa sahip olan tak›m›n

25 saniye içerisinde topu en az bir kere sepe-

te atmas› gerekiyor. Korfun (pota) etraf›nda

360 derecelik aç›dan at›fl yapma imkân› var

ve potan›n arkas›nda da oyun devam ediyor.

Korfbolda kolektif oynamak zorunlu oldu¤u

gibi topa sahip olan oyuncunun topla kofl-

mas›na veya topu sürmesine de izin verilmi-

yor. Her oyuncunun kendisini gölge gibi ta-

kip eden belirli bir rakibi olmal›. Korfbol çok

yönlülük gerektiriyor. Oyuncular her iki say›-

dan sonra bölge ve görev de¤ifltiriyor. “Kad›n

ve erkek gücü birbirine eflit de¤il” diye düflü-

nebilirsiniz. Hemen söyleyelim; oyunda sade-

ce ayn› cinsiyetten oyuncular birbirine sa-

vunma ve hücum yapabiliyor. Oyunculardan

birinin karfl› cinse savunma yapmas› duru-

munda tak›m› ceza al›yor.

Geçmiflten gelen yeni 

Korfbolun mucidi Hollandal› bir ö¤retmen

olan Nico Broekhuysen. ‹sveç’te oynad›¤› bir

oyundan esinlenen Broekhuysen, 1902 y›l›n-

da herkesin yapabilece¤i kadar basit, yüksek

performans gerektirmeyen korfbolu tasarlad›.

Amac› basketbol veya futbol gibi yetenek is-

teyen, belli bir temel e¤itim almay› gerekti-

ren, karmafl›k kurallar› olan, spora az yatk›n in-

sanlar›n yapamad›¤› sporlara alternatif olacak

bir oyun gelifltirmekti. Tasarlad›¤› bu oyun 3.5

metre yüksekli¤indeki bir dire¤in ucuna as›l-

m›fl bir sepetten, futbol topu büyüklü¤ünde-

ki bir topun geçirilmesi esas›na dayan›yordu.

Yerel halk taraf›ndan k›sa sürede benimsendi.

Ard›ndan Hollanda Korfbol Birli¤i 1903 y›l›n-

da, Uluslararas› Korfbol Federasyonu ise 1933

y›l›nda kuruldu. 1970 y›l›nda Uluslararas› Korf-

bol Federasyonu’nun sadece Avrupa’da dört

üyesi varken, Korfbol 1992 y›l›nda dört k›tada

30’dan fazla ülkede oynanmaya baflland›.

Korfbol, 4 y›lda bir yap›lan dünya oyunlar›

kapsam›nda da yer al›yor. 

Korfbolun Türkiye’ye gelifli

1995 y›l›na kadar Türkiye’de hiç kimsenin korf-

bolun ne oldu¤u hakk›nda bir fikri yoktu. Her

fley, korfbolun Türkiye’de oynanmas› için ça-

l›flmalar yapan Beden E¤itimi Ö¤retmeni

Erengül Özer’in, Belçika Korfbol Federasyonu

ve Uluslararas› Korfbol Federasyonu Üyesi

Raymond Fabri’yi sporun tan›t›m›n› yapmas›

için ülkemize davet etmesiyle bafllad›. Artan

faaliyetler sonucunda Türkiye’de yayg›nlaflan

korfbol, bugün oldukça genifl bir platformda

oynan›yor; okul tak›mlar› ulusal ve uluslararas›

turnuvalara kat›l›yor. Giderek artan tak›m say›-

lar›, bu faaliyetleri organize edecek bir kuru-

mun oluflturulmas› gereklili¤ini ortaya ç›kar›n-

ca, korfbola gönül veren kifliler bir araya gele-

rek Türk Korfbol Komitesi’ni de kurdu.

Gelece¤in spor dal› Korfbol, dünyan›n en 
centilmen sporlar›n›n bafl›nda geliyor. 
Di¤er tak›m sporlar›ndan en önemli fark› ise 
cinsiyet ayr›m›n›n olmamas›

spora yeni bir anlay›fl getiriyor 
Korfbol

Korfbol’un kurallar›
� 12’fler dakikadan iki devre oynan›yor.

� Amaç, 3.5 metre yüksekli¤indeki bir

dire¤in ucuna as›lm›fl bir sepetten topu

geçirmek. 

� Oyunda top sürmek yasak. 

� Topu tutan oyuncu yer de¤ifltirmeden

pas vermek veya flut atmak durumunda. 

� Sahay› hücum ve savunma bölgesi

olmak üzere ortadan ikiye ay›ran bir çizgi

bulunuyor. Hücum bölgesinde iki kad›n,

iki erkek oyuncu yer al›yor.

� At›lan her say›, 1 puan de¤erinde.




