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İt-Aç Kilit

Bu çalışmada, dünyada bir ilk olan ve fikri 
mülkiyet hakları Kale Kilit ve Kalıp San. 
A.Ş ‘ ye ait olan “İt - Aç” isimli ürünün 
proje fikri ve AR-GE süreçleri detaylı 

olarak incelenmiştir. Kilitler; anahtar, kol, 
topuz veya çeşitli kontrol mekanizmaları 

yardımıyla açılan ya da kapanan aletlerdir.  
Bu aletler birçok alanda kullanılmasına 

rağmen, bu çalışmada iç odave tuvalet kapı 
uygulamalarına odaklanılarak önerilen 

proje açıklanmıştır.

Geliştirilen “İt-Aç” mekanizması, kapı 
koluna ihtiyaç duymadan içerden ya da 
dışarıdan kapıya dokunarak açılmasını 

sağlamaktadır. Bu özelliği sayesinde 
kol, rozet gibi parçaların satın alma 

maliyetlerinden ve bu parçaların montaj 
operasyonları için harcanan zamandan 

kazanç sağlamanın yanında kapı kolu ve 
topuz benzeri el ile tutulan herhangi bir 

kısma ihtiyaç duymadan omuz veya ayaktan 
dokunarak açılabildiğinden tuvalet kapıları 
gibi hijyenin önemli olduğu yerlerde büyük 

bir avantaj sağlamaktadır.  Bütün bu 
özelliklere ek olarak içeri girerken ya da 

dışarı çıkarken, kapı kullanım süreçlerinde 
kullanıcı alışkanlıklarını değiştirerek 

geliştirip daha konforlu hale getirmektedir.

1. GİRİŞ

İnovatif proje geliştirme teknikleri, geliştirilen projenin kalite-
si üzerinde doğrudan etkisi çok büyük öneme sahiptir. İt - Aç 
kilit ve karşılık sisteminin referans alarak geliştirildiği inovas-
yon strateji tekniği detaylı olarak verilmiştir. 

Şirketlerin, sürdürebilir bir gelecek sağlayabilmeleri ve gü-
venli bir şekilde büyüyebilmeleri için tercih ettikleri sektörü 
ve nasıl bir yol ile ilerleyeceklerini net bir şekilde belirlemeleri 
gerekmektedir. Günümüzde çok fazla firmanın rekabet içeri-
sinde olduğu bir ortamda her bir şirket bu rekabet ortamın-
dan sıyrılıp geleceğini garanti altına almak için kendisine ait 
inovasyon yönetimini gerçekleştirmek zorundadır. İnovas-
yon, “ekonomik ve sosyal bir katma değere dönüşen ya da 
dönüştürülen yenilikler” olarak tanımlanmaktadır. 

İnovasyon, şirketlere karlılık ve verimlilik artışı sağlamanın ya-
nında rekabet üstünlüğü sağlaması, hammadde kullanımının 
etkinliğinin arttırılması ve bilginin ekonomik değere dönüş-
türülmesi vb. gibi çok önemli katkılar sağlamaktadır. Başarılı 
bir inovasyon süreci için ise, en önemli konulardan bir tanesi 
şirket içerisinde ne tür inovasyonların yapılacağına karar ve-
rilmesidir. Kale Kilit ve Kalıp San. A.Ş İnovasyon stratejisi bir-
çok şirket gibi günümüzde popüler olan Şekil 1’de gösterildi-
ği gibi “İnovasyon Matrisi” nde verilen sınıflandırmayı referans 
almaktadır.

Bu sınıflandırmada “1. Grup” projeler; var olan ve piyasada yer 
alan mevcut ürünlerimizin modifikasyonları ve ucuzlatma ça-
lışmalarıyla birlikte,  alternatif hammaddeleri ve temel araş-
tırmaları içermektedir. “2. Grup” projeler, var olan ancak pi-
yasasında mevcut ürünümüzün yer almadığı, yeni nesil ürün 
geliştirme çalışmalarını kapsamaktadır. Son olarak, “3. Grup” 
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2. İT – AÇ KİLİT VE KARŞILIK MEKANİZMASI FİKRİNİN 
AR-GE PROJESİNE VE ÜRÜNE DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Ürün geliştirmenin amacı, değişmekte olan piyasa şart-
ları, tüketici talebini karşılamak, ürünün ya da markanın 
rekabetçi konumunu korumak ve pazar payını arttırmak-
tır. Bu nedenle her ürün için hedef pazar tanımlayan, her 
müşteri ya da müşteri tabanına hitap edecek erken ürün 
geliştirme sürecinde yer almalıdır. Ürün geliştirme yapılır-
ken pazar araştırması, ürünün ortaya çıkmadan ve sonra-
ki halleri olmak üzere, tasarım sürecinin her aşamasında 
yapılmaktadır.

Kale Kilit ve Kalıp San. A.Ş. AR-GE merkezinin ürün ge-
liştirme stratejisi; rekabet sağlayan yeni ve ileri teknolo-
jileri belirleyen, takip ve entegre eden, AR-GE yapan ve 
yaptıran, dolayısıyla kendi sektörüne yön veren bir şirket 
olmaktır. AR-GE odak noktası belirlerken yurt içi ve yurt 
dışı müşteri ihtiyaçları, dünyadaki sektörel eğilimler ile 
bilimsel ve teknolojik gelişmeler yakından takip edilerek, 
müşteri ihtiyaçlarının öngörülmesi yaklaşımı benimsen-

 

Şekil 1.   Kale Kilit ve Kalıp San. A.Ş İnovasyon Strateji Matrisi

projeler ise tamamen yeni piyasa olan ve yeni ürün yara-
tan çalışmaları içermektedir. Ayrıca, “1. Grup” ve “2. Grup” 
stratejileri, rakiplerin fazla ve rekabetin çetin olduğu pa-
zarlardır ve kısıtlı AR-GE olanağı sağlar. Şirketlerin daha 
yüksek karlılık sağlayabilmeleri ve giderek karlılıklarını 
arttırabilmeleri için rekabet etmenin ötesine geçmeleri 
gerekmektedir. Yeni karlılık ve büyüme fırsatları elde et-
mek için de “Mavi Okyanuslar” yaratmaları gerekmekte-
dir. Tam da bu nokta “3. Grup” inovasyon stratejisi alanıdır. 
Bu gruptaki projeler devrim niteliğindeki stratejilerdir, 
yeni pazarlar yaratır ve bunlarla birlikte rakipleri yok ya 
da çok az olduğundan rekabet ve karlılıkları yüksektir.  

Kale Kilit ve Kalıp San. A.Ş.’de, “3. Grup” kategorisindeki 
projeleri çok önemsenmekte ve detaylı araştırma, geliş-
tirme çalışmalarının yanında piyasa ihtiyaçları da dikkate 
alınarak, titizlikle bu süreçler yürütülmektedir. İt – Aç“ kilit 
sistemi 3. Grup” projeler arasında örnek verilebilir. 2 ayrı 
Avrupa patenti başvurusu yapmaya hak kazanan bu ki-
lit ve karşılık sistemi yeni pazar ve tüketici alışkanlıklarını 
değiştirerek geliştirmeyi hedefleyen bir üründür.
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mektedir. Şirketimizin, yeni ürün ve teknolojileri gelişti-
rerek hayata geçirmesinde Şekil 2’de verilen akış süreci 
uygulanmaktadır. Yoğun AR-GE çalışmaları sonucu ortaya 
çıkan “İt – Aç kilit ve karşılık Sistemi”projesi, bu kapsamda 
ifade edilen süreçler dikkate alınarak anlatılmıştır.

3. DÜNYADA KİLİT UYGULAMALARI

Dünyada yaygın olarak kullanılan bir kilit ve karşılık sis-
tem elemanlarının, kapı ve kasa üstündeki kabaca gös-
terimi Şekil 3’te belirtilmiştir. Bunun dışında kapının 
açma-kapatma prensibi de Şekil 4‘de görsel olarak su-
nulmuştur. Bu görsellerde belirtildiği üzere; mevcut kapı 
kilitleri,kapının kapanması ve kilitlenmesi için sürgü ve 
mandal elemanlarını içermektedir. Kapı kasasına karşılık 
ve kanat tarafına kilit montaj edilir. Kapı itildiğinde man-
dal kasadaki karşılık yuvasına girer ve kapı kapanmış olur. 
Kapı kapandıktan sonra eğer anahtar vasıtasıyla sürgü 
kasadaki yuvasına girmesi sağlanırsa kapı kilitlenmiş olur. 

Kilitli kapıyı açmak için anahtarla, kilitsiz kapıyı açmak 
içinse kolun aşağı yönde çevrilmesi gerekmektedir. 

Dünyada yaygın olarak kullanılan bu sistemin özelliği, ka-
pının açılması için kol ve topuz vb. bir araca ihtiyaç duyu-
yor olmasıdır. Bu da kapının dışında çıkıntı olmasına ne-
den olmaktadır. Kapı dışına uzanan bu çıkıntılar özellikle 
çocukların ve ek olarak yetişkinlerin de kafalarını çarpa-
bilme tehlikesi taşımaktadır. Ayrıca bu kol ve topuzların 
kapı açılırken duvarlara çarpması ve beraberinde hem 
duvarda hem de kapıda kalıcı deformasyonlar yaratmak 
gibi sonuçlara neden olmaktadır. Yine aynı şekilde kapı-
nın açılması ve kapanmasını sağlayan kol ve topuz gibi 
elemanların monte edildiği yuvaların açılması gerek-
mektedir. Bu yuvaların açılması, kapı üretici firmalar için 
büyük bir zaman ve maliyet kaybı yaratmaktadır. Ayrıca 
monte edilen kol ve topuz gibi bu aksesuarlar kapının bü-
tünsel görselliğini bozabilmekte ve estetik açıdan kapıyı 
olumsuz etkilemeyebilmektedir.

 

Şekil 2.  Kale Kilit ve Kalıp San. A.Ş. AR-GE Merkezi Proje Akış Şeması
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Dünyadaki bütün kilit uygulamalarında Şekil 4'te göste-
rildiği gibi, kapının açılması için kol ve topuz vb. eleman-
lara basılarak kapının açılması gerekmektedir. Bu yüzden 
mevcut kilitleme sistemlerinden topuz ve kol gibi bu ele-

 

Şekil 3. DünyadaYaygın Olarak KullanılanKapı Elemanları 

 

Şekil 4. Yaygın Olarak Kullanılan Kapı Açma-Kapatma Prensibi

manlara el ile dokunmaktan kaçınmak imkânsızdır. Kollar 
herkes tarafından dokunulan elemanlar olduğu için bu 
durum mikrop ve bakterilerin yayıldığı bir araç olmasına 
neden olmaktadır. Tuvaletlerin kapı kolları bu konuda çok 

 

Şekil 5. Yaygın Olarak Kullanılan Kapılardaki Sorunlardan Biri
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daha fazla riskler taşımaktadır. Ayrıca hastane, okul, Kafe 
vb. gibi kamusal ve sosyal mekânlar da bu riskin yüksel 
olduğu yerlerdir. Kapı kollarının yüksek frekansta ve farklı 
kişiler tarafından kullanılmasından dolayı üstünde barın-
dırdığı bu mikrop ve bakteriler nedeniyle hastalıkların 
yayılmasında önemli bir faktör olabilmektedir. Bu yüzden 
insan sağlığı için son derece büyük bir tehdit unsuru ya-
ratmaktadır.

Dünyada yaygın olarak kullanılan standart kilitlerin kulla-
nıldığı kapılar, ellerin dolu olması halinde kapı açma süre-
cini zorlaştırmaktadır. Yani; kullanıcının elinde bir nesne 
varken kapıyı açmak için önce bu nesnenin yere bırakıl-
ması sonra kapı koluna basılarak kapının açılması sağla-
nır. Kapı açıldıktan sonra bırakılan nesne alınır ve kapıdan 
geçilerek süreç tamamlanır. Bu süreç hem yavaş hem de 
konforsuzdur. 

4. İT-AÇ KİLİT VE KARŞILIK SİSTEMİ

4.1 İt-Aç Kilit ve Karşılık Sisteminin Amacı

Projenin temel amacı, kapı koluna ihtiyaç duymadan içer-
den ya da dışarıdan kapıya dokunarak açılmasını sağla-
maktır. Bu sayede, kol ve rozet gibi parçaların satın alma 
maliyetleri ortadan kalkacak ve bu parçaların montaj ope-
rasyonları için harcanan zamandan kazanç sağlanacaktır. 

Projenin bir diğer amacı ise, kapı kolu ve topuz benzeri 
el ile tutulan herhangi bir kısma ihtiyaç duymadan omuz 
veya ayak ile dokunarak açılabildiğinden tuvalet gibi 
hijyenin önemli olduğu yerlerde büyük bir avantaj sağ-
lamaktadır.  Ayrıca ek olarak, içeri girerken ya da dışarı çı-
karken, mevcut sistemde kapıyı açmak için elindeki yükü 
bırakıp kapı koluna basarak kapıyı açtıktan sonra tekrar 
yükü almasına ihtiyaç duymadan kapıya dokunarak açıla-
bilmesi fonksiyonu sayesinde süreçte konfor sağlaması-
dır. Şekil 6 ’da İt – Aç kilit sisteminin uygulandığı bir stant 
kapı üstünde kilit elemanlarının gösterimleri verilmiştir.

 

Şekil 6. İt – Aç Kilit ve Karşılık Mekanizmalarının Kapı Üstünde Gösterimi

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 

No  Parametre Klasik Kilitler İt-Aç Sistemin

1  Kol Var Yok

2  Mandal Var Yok

3  Sürgü Var Yok

4  Karşılık Var  Var

5 Karşılık Oyuntusu Var 2 Adet Var 1 Adet

8 Estetik Değil (Kol 
Paslanır, Boyası 
Atması)

Estetik

9  Mafsal İle Kontrol Yok Var

Çizelge 1. Klasik Kapı Kilitleri İle İt – Aç Kilit Sisteminin Farkları
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4.2 Fikrin Tasarlanması – Modellenmesi

İt – Aç fikrinin en efektif şekilde ürüne dönüşebilmesi 
için tasarım paketinin çok nitelikli bir şekilde ele alınması 
gerekir. Bu kapsamında geliştirilecek olan kilit ve karşılık 

mekanizmalarından beklenen ihtiyaçlar, girdi paketinde-
ki isterler bölümünde çok net bir şekilde belirlenmelidir. 
Bu proje özelinde girdiler aşağıda verilmiştir. 

• Kapının açılması-kapatılması sistematiği;  kol ve topuz 
gibi el ile tutulan elemanlardan tetiklememeli

• Tasarlanan sistem kullanıcıya evin içinden ve dışından 
çalışmaya imkân tanımalı

• Sistem mekanik olarak TSE EN 12209 standartlarını 
karşılayabilmeli

• Her yaş gurubunun kullanabileceği çalışma rahatlığı-
na uygun olmalı

• Okul, kreş, yuva gibi uygulamalarda; çocukların kafala-
rını çarptığı çıkıntıların kapı üstünden kaldıracak çözü-
mü geliştirmeli

Girdiler, müşteri ihtiyaçlarına ve kalite şartlarına göre 
belirlendikten sonra bu fikrin tasarım aşamasına geçil-
mektedir. Tasarımı tamamlanan sistem soyut ve gerçek 
şartlarda analiz edilerek beklentileri karşılama durumu ir-

delenir. Bu bağlamda Şekil 7’de görülebileceği gibi İt – Aç 
kilit sistemi; 3 ana mekanizmadan oluşmaktadır. Bunlar; 
Karşılık, kilit ve buton mekanizmalarıdır.  Kapı kasasına, 
karşılık mekanizması; kapı kanat kısmına, kilit ve buton 
mekanizmaları montaj edilmektedir. 

4.3 İt – Aç Kilit Sistemi Çalışma Prensibi

4.3.1 Genel Çalışma Prensibi 

Buluş, odanın içinden ve dışından itime kuvveti ile açma-
yı sağlayan bir kilit ve karşılık mekanizmasını tarif etmek-
tedir. Mekanizmayı oluşturan elemanlar Şekil 8’de patla-
tılmış resim üstünden gösterilmiştir.

Kapı kanadına yeni geliştirilen kilit ve kapı kasasına-
da yeni geliştirilen karşılık mekanizması montaj edil-
mektedir. Kapı kanadına montaj edilmiş kilidin mandal 
pimi;kapı kapatılırken,kapı kasasınamontaj edilmiş karşı-
lık mafsalına çarpar ve mafsal yuvasına girer. Çarpmanın 
etkisiyle mafsal, kendisini açmaya yarayan yayı sıkıştırır ve 
bağlantılı mekanizma sayesinde kapıyı kapatma pozisyo-
nuna geçirir. İçeriden ya da dışarıdan kapı kanadının her-
hangi bir yüzeyine itme kuvveti uygulandığında karşılık 
mekanizması devre dışı kalarak kapının açılmasını sağlar 
(Şekil 9, Şekil 10, Şekil 11).

  

Şekil 7. İt – Aç Kilit, Karşılık ve Buton Elemanların Gösterimi
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4.3.2 Karşılık Çalışma Prensibi 

Kapı açık pozisyondayken karşılık mekanizması ve kilidin 
mandal pozisyonu Şekil 9 A-B’ deki gibidir. Kapı kapanır-
ken; kilidin mandal pimi, karşılık mafsalına çarpar. Çarp-
manın etkisiyle bir yandan mafsal+M yönünde döner 
ve öte yandan da mandal pimi, mafsal yuvasına hapso-
lur. Mafsal dönerken kendisiyle ilişkili izleyici yatağını+X 
yönünde hareket etmesini sağlar. İzleyici yatağı, kendi-
siyle ilişkili izleyici pime hareketi aktarır. Böylece, izleyici 
pimde+X yönünde hareket eder. İzleyici pim, yolun üst 
kısmından giderek yolu takip eder. Yol şekli gereği izleyi-
ci pim, mandal pim baskısı ortadan kalkınca –X yönünde 
hareket ederek gövde yol ve yarım yol arasında hapsolur. 
Böylece mafsalda olduğu pozisyonda hapsolur. Kilit man-
dal pimide mafsal yuvasında kenetlendiğinden böylece 
kapı kapanmış olur. Kapının kapanması durumu Şekil 9 C 
- D ‘de gösterilmiştir. Kapı kanadı içerden ya da dışarıdan 
itilinceye kadar kapalı olan bu pozisyonunu korur. 

Kapanan kapı iki şekilde açılır; odanın içinden ya da oda-
nın dışından. Yeni geliştirilen kilit ve karşılık mekanizması 
için bu iki senaryo farklı işlediği için aşağıda her biri ayrı 
ayrı açıklanmıştır.

Kapı kapalıyken yukarıda bahsedildiği gibi izleyici pim, 
gövde yol ve yarım yol arasında ve kilit mandal pimi 
mafsal yuvasında hapis halindedir (Şekil 9 C-D). Odanın 
içinde bulunana bir kullanıcının kapıyı açması durumu 
şu şekildedir; odanın iç yüzeyinden, kapı kanadı itilirken 
kendisiyle montajlı kilit mandal pimi de ileri +X yönünde 
hareket eder ve bu sayede mafsalı da +M yönünde hare-
ket ettirir. Mafsalın +M yönünde hareket etmesiyle izleyici 
yatağını da +X yönünde hareket ettirir. İzleyici yatağının 
+X yönünde hareketiyle izleyici pimi yol arka duvarına 
çarparak yönlenmesini sağlar (Şekil 10 A – B ) Yol arka du-
varın formu gereği izleyici pim yolun alt kısmına geçer. İz-
leyici pimin alt yola düşmesiyle, izleyici pim ve dolayısıyla 
mafsal serbest kalır. Serbest kalan mafsal kurulmuş yayın 
etkisiyle –M yönünde hızlıca açılır. Mafsal, –M yönünde 
hareket ederek açılırken temas halindeki izleyici pim ve 
mandal pimini de –X yönünde hareket ettirilmesini sağ-
lar. Mandal pimi, mafsal yayı sayesinde kapı kanadını beli 
bir derece açacak kadar hızlıca iterek fırlatır. Böylece man-
dal pimi mafsaldan kurtulur ve kapı açılmış olur. Mekaniz-
ma açık pozisyonu olan Şekil 9 A - B‘ye dönmüş olur.

Odanın dışında bulunana bir kullanıcının kapıyı açması 

 

Şekil 8. İt – Aç Kilit Ve Karşılık Mekanizmasını Oluşturan Parçalarının Gösterimi
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durumu ise şu şekildedir. Kapı kapalıyken izleyici pim, 
gövde yol ve yarım yol arasında; kilit mandal pimi, mafsal 
yuvasında hapis halindedir(Şekil 9 C - D). Kapı kanadının 
dış tarafından herhangi bir yer itilir. Kapı kanadının itil-
mesiyle mandal pimi, mafsal eğimli duvarını takip ederek 

kilit içinde +Y yönünde hareket eder ve ilişkili olduğu yayı 
sıkıştırır. Kilit mandal pimi, mafsal üst duvarına kadar tır-
manır. Kilit mandal piminin tam üst duvarda hareketi sıra-
sında ters mafsalla çarparak +M yönünde döndürür. Ters 
mafsalın dönmesiyle yarım yol elemanına teması kesilir 
ve böylece yarım yol serbest kalır ve aşağı –Y yönünde 
düşer. 

Gövde yolu ve yarım yol arası açılır ve böylece izleyici pi-
minönü açılır(Şekil 10C - D). İzleyici pimin önünün açıl-

 

Şekil 9. İt – Aç Karşılık Mekanizmasının Kapanma Prensibi

masıyla kendisiyle ilişkili mafsal yayı sayesinde mafsal –M 
ve izleyici pim –X yönünde hareket ederek serbest kalır. 
İzleyici pim, başlangıç konumuna gelirken mandal pimi 
mafsaldan kurtulur ve böylece kapı açılmış olur. Mekaniz-
manın açık pozisyonu olan Şekil 9 A - B  ‘ye dönmüş olur. 

4.3.3 Kilit Mekanizması Çalışma Prensibi 

Kilit mekanizması açık pozisyonu Şekil 11 A ve kilitli po-
zisyonu ise Şekil 11 B ’de gösterilmiştir. Buna göre çalışma 
prensibi özetle şu şekilde ifade edilebilir;

Mandal pimi, kendisiyle ilişkili yay sayesinde sürekli aşağı 
yönde itilmektedir ve kapının kapanmasını sağlayan ele-
mandır.

Sürgü pimi ise, kendisiyle ilişkili kayar eleman mekaniz-
ması sayesinde kapı kapandıktan sonra, buton yardımıyla 

 

Şekil 10. İt – Aç Karşılık Mekanizmasının Açılma Prensibi



55

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  TEMMUZ 2019  www.mmo.org.tr  

sürgü pimini ileri iterek karşılığın yuvasına girip kilitleme-
yi sağlamaktadır.

4.4 İt – Aç Mekanizmasının Sonlu Elemanlar 
Yöntemine Göre Analiz Edilmesi

Yeni tasarladığımız İt - Aç kilidi ve karşılık mekanizmaları, 
yüksek maliyetli kalıp imalat sürecine geçmeden önce, 
varsa hataların önüne geçmek için “Sonlu Elemanlar 

Teorisi’ne” göre çalışan bir bilgisayar yazılımıyla analizi 
yapılmaktadır. Analizin mekanik şartları, TSE EN 12209 
standardı referans alınarak uygulanır. 

İt –Aç projesi için TSE EN 12209 Standart Sınıf -1 İsterler 
(TSE EN 12209 - Çizelge 3);

• Sürgü Uç Yük (F2)                :  1000N
• Mandal Yan Yük (F1, F4)      :  2000N
• Sürgü Yan Yük (F3)              : 1000N

 
Şekil 11. İt – Aç Kilit Mekanizmasının Çalışma Prensibi

  

Şekil 12.  İt-Aç Sisteminin Sonlu Elemanlar İle Analiz Edilen Bölgeleri
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• Çevirim Kilitleme  :  50.000 Çevirim
• Çevirim Açma-Kapatma  :  200.000 Çevirim

Yukarıda verilen sınıf-1 ister durumunun kilit üstündeki 
gösterimiŞekil 12’de gösterilmiştir. 

Tasarlanan bir ürünün fiziksel dünyada nasıl tepki vere-
ceğini öngörmek için sistem daha tasarım aşamasınday-
ken bilgisayarlı bir analiz yöntemi olan “Sonlu Elemanlar 
Analizi” çokça kullanılmaktadır. Analiz; ürünü kuvvet, ısı, 
titreşim, akışkan akışı ve diğer fiziksel koşullar ile temas 
ettirmeyi içerir. Sonlu elemanlar analizi, ürünün imal edil-
me, kırılma, aşınma veya üretilme şeklinin tahmin edil-
mesinde sıkça kullanılır. 

Sonlu elemanlar metodundaki temel prensip, karmaşık 
bir probleme, problemi basite indirgeyerek bir çözüm 
bulmaktır. Esas problemin daha basit bir probleme indir-
genmiş olması nedeni ile bu yöntem, kesin sonuç yerine 
yaklaşık bir sonuç elde etmekte, ancak bu sonucun çö-
zümü için daha fazla çaba harcanarak iyileştirilmesine ve 
kesin sonuca çok yaklaşılmasına, hatta kesin sonuca ula-
şılmasına olanak sağlamaktadır. 

Bu kapsamda İt - Açkilit sistemi analiz verilerinden alına-
cak cevaplar doğrultusunda, gerekliyse ürünü oluşturan 
elemanların optimizasyonları yapılmaktadır. Yine aynı 
şekilde bu analizlerin verilerine göre üründeki her bir ele-
manın malzeme cinsleri belirlenmektedir.

4.5 Tasarımın doğrulanması

Girdi paketinde sunulan verilere göre ürün tasarımı ta-
mamladıktan sonra bu ürünün kalıplama aşaması ve seri 
üretim aşaması öncesi ürünün reel ortamda nasıl davra-
nış göstereceği, olası tasarım hatalarının daha üretime 
başlamadan önüne geçmek ve test maliyetlerini azalt-
mak amacıyla sanal ve gerçek prototipleme yapılmakta-
dır. Sanal ve gerçek prototipleme kapsamının alt başlıkla-
rı aşağıda verilmiştir.

Sanal Prototipleme; 
• Plastik akış analizi
• Statik analiz
• Dinamik analiz
• Kalıplanabilirlik analizleri
• Görsel ürün ön izlemeleri

Gerçek Prototipleme; 
• 3D Printer
• Silikon kalıp

• Talaşlı imalat
• Deneme kalıpları

İt - Aç projesi için fonksiyonel, laboratuvar ve kapı kont-
rolleri için kilidi oluşturan bütün parçalar önce sanal pro-
totipleme yapılarak yazılımsal doğrulmaları yapıldıktan 
sonra gerçek prototipleme aşamasında, 3D yazıcılar ve 
talaşlı imalat gibi yöntemler ile ürünü oluşturan bütün 
parçalar imal edilir. Fonksiyonel testleri sırasında ürün gir-
di paketine göre çıktıları vermesiyle seri imalat aşamasına 
değilse tasarım revizyonları yapılarak optimizasyon çalış-
maları yapılır ve girdi değerleri sağlayıncaya kadar süreç 
devam eder.

4.6 Projenin Yenilikçi Yönü ve AR-GE Niteliği

Bu proje, buluş niteliği taşıdığından benzer bir ürün bul-
mak söz konusu değildir. Söz konusu İt – Aç kilit ve karşılık 
sisteminin buluşa konu olan özelliği, kapı kolu veya topuz 
gibi bir tutamağa ihtiyaç duymadan odanın içinden ve/
veya dışından kapıya dokunmak suretiyle kapının açılma-
sını sağlamasıdır. Bu özelliği sayesinde; kol, rozet gibi par-
çaların satın alma maliyetlerinden ve bu parçaları montaj 
operasyonları için harcanan zamandan kazanç sağlamak-
tadır. Böylece kapı imalat sürecindeki bu iyileştirme, üre-
tici firmalara kolaylık ve maliyet kazancı sağlamaktadır. 

Bunun dışında mevcut uygulamaların tamamında kapıda 
kol veya topuz gibi elemanlar bulunmaktadır. Hijyenin 
önemsendiği kamusal alanlarda sıradan kol ve topuzlar 
yerine anti-bakteriyel versiyonları kullanılmaktadır. Bu 
ürünlerin maliyetleri çok yüksek olmasıyla birlikte peri-
yodik bakımlarından dolayı çok uğraş gerektirmektedir. 
İt – Aç ile önerilen sistemde kapı, kapı kolu ve topuz ben-
zeri el ile tutulan herhangi bir kısma ihtiyaç duymadan 
omuz veya ayaktan dokunarak açılabildiğinden tuvalet 
gibi hijyenin önemli olduğu yerlerde büyük fayda sağla-
maktadır. 

Bütün bunların yanında, klasik kilit sistemli kapılarda 
yaşanan başka bir zorluk da şu şekilde ifade edilebilir; 
Elinde bir nesne taşıyan kullanıcı, kapıyı açması için önce 
elindeki nesneyi yere bırakması ve kapı kolunu çevirip 
kapıyı çekerek açması gerekir. Kapıyı açtıktan sonra bırak-
tığı nesneyi yerden alıp kapıdan geçmesi gerekir. Fakat 
İt – Aç sistemi sayesinde, kapıya dokunarak açılabilmesi 
fonksiyonu sayesinde taşınan nesneyi yere bırakması ve 
tekrar alması gerekmediğinden süreçte konfor ve ayrıca 
hız da sağlanmaktadır. Ürün;  kolay kullanımı, otomasyo-
na uygun olması ve kolay montajlanabilmesi özellikleri 
sayesinde de, sürdürülebilir olma ve yeni projelerin yolu-
nu açmayı hedeflemektedir.
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4.7 Fikri Mülkiyet 

Kale Kilit ve Kalıp San. A.Ş. AR-GE merkezinde, patent 
süreci Şekil 13’te verilen karar süreci uygulanarak yürü-
tülmektedir. Kale Kilit ve Kalıp San. A.Ş, AR-GE çalışmaları 
doğrultusunda inovatif fikirler geliştirmekte ve bu saye-
de teknolojiye yön vermektedir. AR-GE çalışmalarının en 
büyük çıktılarından birisi patentlerdir. Dolayısıyla, patent 
tescilleri bir firmanın teknolojik gelişiminin önemli gös-
tergelerinden bir tanesi olarak kabul görmektedir. Ortaya 
çıkan buluşlar müşterilerin de ilgi odağı olmakta, dolayı-
sıyla satış stratejisine de katkı sağlamaktadır. Müşterilere 
sunulan patentli ürünler yerli üretim ve AR-GE’nin geliş-
mişlik düzeyini sergilerken firmanın yenilikçi imajını da 
pekiştirmektedir.

Bu kapsamda geliştirmiş olduğumuz İt – Aç kilit ve karşılık 
sistemleri, yalnızca maddi getiri sağlamamakta, aynı za-
manda firma patent değerlemesi hakkında edindiği bilgi-
leri kamuoyu ile paylaşarak sadece Türkiye’de değil dün-
ya genelinde yeni bir bakış açısı kazandırmakta ve yeni 
pazarlar yaratmaktadır. İt – Aç kilit ve karşılık sistemleri 
için biri kilit ve buton diğeri karşılık mekanizması olmak 
üzere iki adet Avrupa patenti başvurusu yapılmış ve ön 
inceleme raporları olumlu olarak geri bildirim alınmıştır. 

4.8 Geliştirilen İt – Aç Kilit ve Karşılık Sistemi-
nin Avantajları

İt- Aç Projesinin hayata geçmesiyle kullanıcı ve üretici fir-
malarınaşağıda birçok fayda sağlaması beklenmektedir.

Bunlar;

1. Kapı koluna ihtiyaç duymadan içerden ya da dışarı-
dan kapıya dokunarak açılmasını özelliği sayesinde 
kol, rozet gibi parçaların satın alma maliyetlerinden ve 

 

Şekil 13.  Kale Kilit ve Kalıp San. A.Ş. Patent Başvuru Sürecinin 
Aşamaları

bu her bir parçanın montaj operasyonları için harcana 
zamandan kazanç sağlaması.

2. Kapı kolu ve topuz benzeri el ile tutulan herhangi bir 
kısma ihtiyaç duymadan omuz veya ayaktan dokuna-
rak açılabildiğinden hijyenin önemli olduğu yerlerde 
büyük avantaj sağlaması.

3. İçeri girerken ya da dışarı çıkarken, mevcut sistemde 
kapıyı açmak için elindeki yükü bırakıp kapı koluna 
basarak kapıyı açtıktan sonra tekrar yükü almasına ih-
tiyaç duymadan kapıya dokunarak açılabilmesi fonk-
siyonu sayesinde kullanıcının kapı açma-kapatma sü-
recinde konfor sağlaması.

4. Geliştirilecek olan bu proje sayesinde, nihai tüketiciye 
konfor sağlamasıyla birlikte hijyenin önemli olduğu 
ortamlarda kullanılan yüksek maliyetli anti-bakteriyel 
kol ve topuzların kullanımına ihtiyaç kalmamasıdır.

5. Yine aynı şekilde kol ve rozet gibi kapı dışına herhan-
gi bir çıkıntı olmayacağından kapı bütünlüğü korun-
makta ve netice itibarıyla kapı daha estetik olmakta-
dır. Ayrıca kol ve topuzlar kullanılmayacağından bu 
parçaların zamanla paslanma ve deformasyon sorunu 
da bertaraf edilmiş olur.
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