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ÖnsözKOlay B‹lgi Seti'ne, KOB‹'lerimizin ilgi duyaca¤› ve
baflvuru kayna¤› olarak istifade edece¤i yeni
k›lavuzlar eklenmesine yönelik çal›flmalar›m›z
devam etmektedir. Bu çal›flmalar sonucu “Sanayide
‹novasyon Yönetimi” (16), “5S K›lavuzu” (17),
“Stratejik Yönetim K›lavuzu” (18) ve “‹nsan
Kaynaklar› Yönetimi” (19) adl› kitapç›klar seriye
eklenmifltir.

‹stanbul Sanayi Odas› olarak, sanayimizin rekabet
gücünün art›r›lmas›na yönelik çal›flmalar› için KOlay
B‹lgi Seti'nde yer alan k›lavuzlar›n haz›rl›¤›nda
eme¤i geçen ‹SO-KATEK üyelerine teflekkür
ediyoruz.

Kolay B‹lgi Seti içerisinde yer alan kitapç›klar›m›z›n
üyelerimize ve tüm sanayi kurulufllar›m›za yararl›
olmas›n› diliyoruz.

Sayg›lar›m›zla,

C.Tan›l KÜÇÜK

‹stanbul Sanayi Odas›

Yönetim Kurulu Baflkan›

‹stanbul Sanayi Odas› Kalite ve ‹htisas Kurulu
(‹SO-KATEK), baflta ‹stanbul Sanayi Odas› 
üyeleri olmak üzere Türk sanayiinin, kalite

ve teknoloji konular›nda ihtiyaç duyduklar› bilgiye,
çabuk, etkin ve verimli bir flekilde ulaflabilmelerine
katk›da bulunmak amac›yla 1999 y›l›nda
kurulmufltur ve o tarihten bu yana çal›flmalar›n›
aral›ks›z olarak devam ettirmektedir.

“Türk sanayiinin yüksek ve sürdürülebilir bir rekabet
gücü kazanmas›” misyonu do¤rultusunda, sanayi,
üniversite ve kamu temsilcilerinin gönüllü kat›l›m›yla
oluflan ‹SO-KATEK bünyesinde, geçti¤imiz
dönemde, KOB‹'lere yönelik kolay anlafl›l›r ve
uygulanabilir baz› temel kavram ve teknikleri içeren
rehber kitapç›klardan oluflan “Kolay Bilgi Seti”
haz›rlanm›flt›r.

‹lk bask›s› 2004 y›l›nda gerçeklefltirilen “Kolay Bilgi
Seti”ne her y›l yeni kitapç›klar ilave edilmektedir.
Hâlihaz›rda Set içerisinde, KOB‹ Yönetim Yaklafl›m›
(1), Endüstriyel Tasar›m (2), Ürün Gelifltirme (3),
Yeni ‹fl Gelifltirme (4), Fikrî Haklar (5), Sanayiye
Sa¤lanan Devlet Destekleri (6), Sanayide
Özde¤erlendirme (7), AB Çerçeve Programlar El
Kitab› (8), Proje Yönetimi (9), Yenilikçilik ve Ar-
Ge Destekleri (10), Sanayide Sürekli Geliflme için
Kaizen (11), Markalaflma (12), Toplam Verimli
Yönetim (13), Alt› Sigma (14) ve Yeni Ürün ve
Tesis Yat›r›mlar›nda Fizibilite (15) kitaplar›
kitapç›klar› yer almaktad›r.

‹





Yönetim, kurulufllarda, birçok biçimde ve
birçok düzeyde uygulanan bir süreçtir.
Dolay›s›yla, “yönetici” unvan›, tek bafl›na, bu
çok önemli ifllevi anlatmak için c›l›z kalmaktad›r.
Büyük bir flirketin yönetiminde, yönetim
kurulundan bafllayarak afla¤›ya do¤ru birçok
yönetici var. Ama sizin iflletmenizde bunlar yok.
Yönetilecek ifller yok da o yüzden mi yok?
Hay›r!.. ‹flletmenizde  bu ifllerin hemen hemen
hepsi bulunmaktad›r. Ama iflletmenizin boyutuna
göre bu ifllerin s›kl›¤› daha az olacakt›r ve tek
bir kiflinin zaman›n› dolduramayacakt›r. O
zaman, siz dahil, yöneticilerin birden fazla ifli
yüklenmesi gerekir. Küçük iflletmelerde flirket
sahibi veya en üst sorumluluktaki yöneticiler,
çok kere yöneticilik yan›nda uygulama ile ilgili
iflleri de üstlenmek zorundad›rlar. Di¤er taraftan
bu durum yarar da sa¤lar. KOB‹’lerde, büyük
iflletmelerde oldu¤u gibi bir sürü ka¤›d›n masalar
üzerinde birikmesine ve  devaml› toplant›lar›n
yap›lmas›na gerek b›rakmaz, ifllerin bir beyinde
çözülmesini sa¤lar, kararlar h›zlan›r. “‹fllerin
yürütülmesinde bir kiflinin karar almas› ile h›z
elde edilirken ifllerin kontrol alt›nda olmas›,
do¤ru yap›lmas›, bilgi birikiminin oluflmas›, yeni
bilgilerin ö¤renilmesi ve geliflme  nas›l
yürümektedir?”. Bu yan›t isteyen bir sorudur.
S›k tekrarlanan ifller için yan›t olumludur, fazla
bir sorun olmad›¤› yönündedir. Fakat seyrek
yap›lan ifllerde geçen defa nelerin uyguland›¤›,
flartlar›n ve uygulaman›n nas›l oldu¤u; hele
yaz›l›p kayda geçmemiflse, hep yeniden
hat›rlanmak zorundad›r. Bu da zaman demektir.
Bir makinenin günlük ayar›nda hiçbir yard›ma
gerek duymayabilirsiniz. Hatta yeterli zaman
geçtikten sonra baflka fleyler düflünürken dahi
ayarlar, de¤iflimler yapabilirsiniz. Ama makineyi
bütünü ile elden geçirmek gerekti¤inde kullanma
ve bak›m kitab›n› açma zaman› gelmifltir,  hatta
bir uzman ça¤›rmak gerekmektedir.

‹stanbul Sanayi Odas›, Kalite ve Teknoloji
‹htisas Kurulu (‹SO-KATEK) olarak bunlar› neden
söylüyoruz? Elinizdeki  bu kitapç›¤› neden
yazd›k? Ne ifle yarayacak?

Seyrek yapt›¤›n›z, her seferinde eski
deneyimlerinizin hat›rlanmas›n› ve bunun yan›nda
yeni bilgiler beceriler edinmenizi gerektiren
ifllerde bir yard›mc›,  bir k›lavuz olsun diye bu
kitab› ortaya koyduk. Ç›kaca¤›n›z yolculukta
yaln›z bu kitapç›k yetmeyecektir. Ama nelere
ihtiyac›n›z oldu¤unu size anlatmaya ve
hat›rlatmaya çal›flacakt›r.  Kitapç›¤›n temel
bölümü  ürün gelifltirme (ÜrGe) sürecinin  gerek
kavramlar› gerekse yöntem ve aflamalar›
hakk›nda k›sa k›sa bilgi, uyar› ve öneriler
içermektedir. Bunu izleyen bölümde ise bunlar›n
baz›lar›na aç›kl›k getirecek yaz›lar ve flemalar
birer bilgi olarak eklenmifltir.

K›lavuz dedi¤inizde sizi sihirli hal›ya bindirip
da¤lara ç›karan, çölleri geçiren bir fley
düflünmezsiniz herhalde... Siz bir da¤a
ç›kacaksan›z, k›lavuz, kaç yol oldu¤unu bildirir.
Çölü geçerken vahalar›n yerlerini belirtir,
önceden oralarda olanlar›, deneyimlerini size
aktar›r. Ama eyleme geçme, yollar› seçme yine
sizin sorumlulu¤unuzdad›r.

Burada izninizle bir uyar›m›z olacak: Bu
k›lavuz bir ürün cinsi gözetilerek yaz›lm›yor.
Çünkü gayemiz, sizin çok iyi bildi¤iniz bir iflin
ayr›nt›lar›n› anlatmakt›r. Ürün gelifltirme sürecini,
onun genel felsefesini aktarabilmektir. Dolay›s›yla
burada kimyasal bir ürünün bir g›dan›n, veya
bir yaz›l›m CD’sinin özelliklerinden söz ederken
bir otomobil, bir otobüs, bir buzdolab› veya
limon s›kaca¤›n›n özelliklerinden farkl› hususlar›
kastediyoruz. Baz› ürünlerde endüstriyel tasar›ma
konu olan d›fl görünüfl ve belki yaln›z ambalaj
olacakt›r. Burada söylenenleri lütfen genel
anlamda ele alarak de¤erlendirin.

7

Girifl

Not: Bu k›lavuzda
Ürün Gelifltirme
sürecinin teorik
taraflar›ndan
ziyade size pratikte
nelere dikkat
edilmesi
gerekti¤ine dair
hat›rlatmalarda
bulunulacakt›r.



• Servisçi neler m›r›ldan›yor?

• Son kullan›c›n›n hoflland›klar› ve
flikayetleri nelerdir?

• Orta¤›n düflünceleri nedir?

• Bütün bu kifliler rakiplerin ürünleri
hakk›nda ne diyorlar?
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Üretti¤iniz ürünler çok iyi, müflterileriniz
sundu¤unuz ürün ve hizmetlerden memnun,
personeliniz iflletmenizde çal›flmaktan memnun,
siz de hakk›n›z olan paray› kazan›yorsunuz ve
memnunsunuz. Ama memnun olmayan birileri
var. Onlar da rakiplerdir. ‹ster yan› bafl›n›zdaki
iflyerinde olsun, isterse Brezilya’da, sizin
baflard›¤›n›zdan daha iyisini yapmak üzere har›l
har›l çal›fl›yor olacaklard›r. Bundan emin olun.
Bir gün gelecek sizin ürününüzü geçersiz hale
getirecek bir fleyler yapacaklard›r. Müflterilerin
daha çok tercih edecekleri bir ürünü pazar›n›za
sunacaklard›r. Onun için u¤rafl›yorlard›r. Peki,
onlar›n yapaca¤›n› onlardan önce siz neden
yapm›yorsunuz? Yani, ürününüzü gelifltirin,
farkl›laflt›r›n, yenileyin ve hatta baflka bir ürüne
dönün... Ve mevcut ürününüzü onlar
öldürmeden siz öldürün; yenisine hayat verin.
‹flte bu günlerde INOVASYON/YEN‹L‹KC‹L‹K
diye sözü edilen faaliyet budur. Bu faaliyeti
destekleyen faaliyet ise ifl ürün gelifltirme
(ÜrGe)dir. Pek do¤al olarak akflamdan sabaha
yap›lacak bir faaliyet de¤ildir. Sizin sorumlu¤unuz
aras›ndaki ifllerin en önemlilerinden biridir. Bir
iflletmede en üst düzeydeki insan ürün gelifltirme
iflini sahiplenmezse; di¤er çal›flanlar›n olabilecek
bütün üstün yeteneklerine ra¤men, baflar›
getirecek bir ürününün gelifltirilemedi¤i
görülmektedir. Siz yönetici olarak bu ifle
bafllarken izlemeniz gereken baz› yollar vard›r.
‹flte kitapç›¤›n k›lavuzluk görevi burada bafllas›n
 ve karar vermenize yard›mc› olsun.

1. ÜRÜN GEL‹fiT‹RMEYE KARAR VER‹RKEN

        Ürün gelifltirme (ÜrGe) süreci, pazardan
gelen bilgiler do¤rultusunda yenilik yapma
ihtiyac› ile bafllar. Müflteri isteklerinin, rakibin
ürünleri ile ilgili gözlemlerin ve yapt›klar›na ait
duyumlar›n de¤erlendirilmesi ile bafllayan bu
süreç, ürünü daha farkl› hale getirmek için hayal
kurulmas› ile devam eder. Bu hayaller aras›nda
elde edilecek kâr mutlaka bulunmal›d›r ama

ürünün maliyetini, fiyat›n› ve sat›fl adetlerine ait
rakamlar› ak›ldan uzak tutmayarak…

ÜrGe karar› verirken afla¤›daki sorulara
cevap vermek faydal› olacakt›r. Unutulmamal›d›r
ki, bu sorular firmadan firmaya de¤iflebilir, ancak
sorular›n ard›nda yatan mant›k de¤iflmemelidir.

      1.1  Paydafllar ne söylüyor?

• Müflteri ne istiyor?

• Sat›fllar nas›l gidiyor?

• Toptanc› hangi bilgileri aktar›yor?

• Bayilerin sat›fllar iyi giderken söyledikleri
nedir?

• Bayilerin sat›fllar iyi gitmezken
söyledikleri nedir?

• Sat›fl elemanlar› arkadafllar›na ne
f›s›ld›yor?

1.
Ürün

Gelifltirmeye
Karar

Verirken

Firmalar maliyetleri düflürmek, en
az›ndan kontrol alt›na almak, kalitelerini
yükseltmek ve ürünlerini zaman›nda teslim
etmek zorundalar.

• Bilinçli yat›r›m,

• Bilinçli malzeme tedari¤i,

• Bütün üretim girdilerinin
kullan›lmas›nda yüksek verim,

Neden Ürün Gelifltirme
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Müflterinin isteyebilecekleri neler
olabilir?

• Sat›r aralar›ndan ç›kan mesajlar nedir?

• Di¤er pazarlardan al›nan iflaretler nelerdir?

• Di¤er  iflaretler nelerdir?

Yeni ürün ç›karmak gerekiyor mu?

• Rakibin bu alanda ürünü var m›?

• Rakibin ürününden daha iyisine gerek
var m›?

• Rakip baflar›l› m›?

• Sorunlar› ne?

• Rakipten haberler ne?

• Bu alanda kalmak gerekli mi?

• Baflka alan için ürüne geçilebilir mi?

Genelde ifle bak›ld›¤›nda ne
görülüyor?

• Baflka bir alana az bir yat›r›mla
geçilebilir mi?

• Gelecek y›llarda sat›fl ve gelir ne olur?

• Sat›fl say›lar› ne durumda?

• Gelir seviyesi nas›l?

• Yat›r›m planlar› var m›?

• Bankalar ile çal›fl›labilir mi?

• Nakit ak›fl› nas›l?

• Kredi olanaklar› nas›l?

• Özsermaye ne durumda?

Özel hayat›n›zda bu girifliminizle ilgili
etkenler var m›?

• Sizin ve ortaklar›n›z›n ailelerinde önemli
bir gidere yol açacak bir olay bekleniyor mu?

• Bilinçli finansman yönetimi

ile maliyetleri,

• Müflteri isteklerinin karfl›lanmas›n›
hedef alarak,

• S›f›r hatal› üretim ve hizmet
gerçeklefltirme hedefine ba¤l›l›kla,

• ‹nsan kaynaklar›n›n do¤ru
yönetilmesi ile kaliteyi,

• Do¤ru programlama,

• Do¤ru iletiflim olanaklar›,

• Do¤ru kaynak yönetimi ile ürünlerini
zaman›nda teslim etmeyi sa¤layabilirler.

Peki bu yeterli mi?

Günümüz koflullar›nda pazardaki her
üretici ya da hizmet kuruluflu yukar›daki üç
özellik bak›m›ndan eflde¤er ürünler
sunabilmekte. Kaliteyi yükseltmifl,
maliyetlerini afla¤›ya çekebilmifl olan
firmalar›n yapmalar› gereken bir fley daha
var:

Müflterinin sesine kulak verip
isteklerine göre ve rakiplerden farkl›
ürünler

Görünüflüyle, kullan›m kolayl›¤›yla,
güvenli¤i ve güvenilirli¤iyle, dayan›kl›l›¤›yla
ve ifllevi ile “farkl›” ürünler gelifltirmek ve bu
ürünleri rakipten önce müflteriye ulaflt›rmak
gereklidir.

Ürünü gelifltirip güncel tutamayan
iflletmeye bugünün dünyas›nda yer oldu¤unu
söyleyebilmek mümkün de¤il.



Bu sorular›n yan›tlar›n› biliyorsunuzdur.
Ama bir sistem içinde gitmek için izin verin
burada yan›tlamaya çal›flal›m. Önce sözcüklerden
ve kavramlardan bafllayal›m. Sanayi içinde günlük
sorunlarla u¤raflan kiflilerin çok kere sözcükler
üzerinde uzun uzun düflünmeye zamanlar› olmaz
ama bunlar üzerinde dural›m.

Ürün bir kamyon olabilir, kamyon kasas›
olabilir, elbise dü¤mesi olabilir, bir bilgisayar

10

• Firman›zda görev alan ortak ve aile
bireyleri  uyum içindeler mi?

• Ürününüzde yap›lacak de¤iflikler için
prensip olarak hepiniz fikir birli¤inde misiniz?

Bu sorular›n size birer hat›rlatma oldu¤unu
lütfen kabul edin, ama bunlar› veya çok daha
gerçekçi olanlar›n› kendinize ve yak›n çevrenize
mutlaka sorun. Yan›tlar› bir yere yaz›n veya
akl›n›zda tutun. Çünkü ürün gelifltirme sürecinin
de her süreç gibi  bir maliyeti vard›r ve bu
maliyet hakk›nca karfl›lanmazsa pazarda baflar›l›
olacak bir ürüne ulafl›lamaz. Bu maliyeti
karfl›layabilece¤inize emin olman›z için bu
bilgilere sahip olman›z gerekecektir.

• Peki bu maliyeti nas›l saptayaca¤›z?

• Ürün gelifltirme nedir?

• Nas›l bir süreçtir?

Üründe Yenilik Planlama

Yeni Ürünler Nas›l Planlan›r ve Bunlar
‹fl Plan›na Nas›l Dahil Edilir?

• Uzun ve k›sa vadeli ürün planlama
süreçleri nelerdir?

• hedef  ifl alanlar›

• ürün amaçlar› (ifllevsel
performans, yaflam döngüsü maliyeti. vb...)

• özel faaliyet programlar›

• aranan inovasyonun derecesi

Bu süreçler pazar yönelimli midir?

• Ürün gelifltirme; çoklu f›rsatlar,

Ürün Gelifltirme
Kontrol Listesi

çeflitlilik ve ürünlerin iyilefltirilmesi gibi
müflteri talepleri ve s›n›rl› kaynaklar
karfl›s›nda  nas›l öncelikli olarak ele al›nabilir?

• Yeni ve iyilefltirilmifl ürünler için farkl›
f›rsatlar aras›nda seçim nas›l yap›lmaktad›r?

Buluflçuluk ve Yarat›c›l›k

Yarat›c›l›k ve buluflçuluk nas›l bafllat›l›r
ve desteklenir?

• Çal›flanlar için  yeni ürünleri veya
ürünlerde çeflitli gelifltirmeler yapmay› teklif
etme yollar› var m›d›r?

• fiirkette yeni  inisiyatifleri destekleme
yollar› var m›d›r?

• Yeni ürün fikirlerinin dolafl›m imkan›
var m›d›r?

• Giriflimci davran›fl›n›n
de¤erlendirilmesi ve ödüllendirilmesinin
yollar› var m›d›r?

Bunlar mevcut ise mekanizmalar nelerdir?

• Yönetim taraf›ndan inovasyona
dönük, sat›labilir ürün ortaya koyabilecek
yarat›c›l›k ve icatç›l›¤›n desteklenmesi
amac›yla giriflilmifl faaliyetler var m›d›r?

Bunlar› aç›klay›n›z.
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* Endüstriyel
Tasar›m hakk›nda
detayl› bilgi için

“Endüstriyel Tasar›m
K›lavuzu”na
bakabilirsiniz.

yaz›l›m› olabilir veya örnek olarak bina bak›m›,
otel iflletmesi veya nakliye ve da¤›t›m hizmetleri
gibi bir hizmet olabilir.

Ürünü gelifltirmek ise ürünü (fiziki olarak
ele gelen ürün veya hizmet) bugünkü
görünüflünden ve ifllevlerinden farkl› hale
getirmektir, gerekti¤inde maliyetini azaltmakt›r,
kalitesini yükseltmektir, rakibimizin ürününden
farkl› hale getirip müflterimizin daha fazla
memnun hale gelmesidir.Rekabette birkaç ad›m
öne at›lman›zd›r.

Yine tekrar edelim bu yapt›¤›n›z
Inovasyondur/Yeniliktir.

Sizin kuruluflunuz Inovatif/Yenilikçi bir firma
olarak an›lmaya lay›kt›r.Ek1’de ürün gelifltirme
sürecinin ak›fl›n› ve Ek2’de bir yaz›l›m ürününün
gelifltirilmesi sürecini anlatan bir örnek
bulabilirsiniz.

Bafllang›çtan beri vurgulad›¤›m›z hususlar
flu iki cümlede özetlenebilir:

“Her ürün bir müflteri için yap›l›r. Ürünün
nas›l olaca¤›n› en iyi müflteri bilir”

Bu ifli y›llarca yapan, ekme¤ini bundan
kazanan, müflterisi ile yak›n iliflki içinde olan sizin
de ürünün nas›l oldu¤una veya nas›l olmas›
gerekti¤ine ve bilhassa rakiple sizin ürününüz
aras›ndaki fark›n ne oldu¤una dair çok do¤ru
fikirleriniz vard›r. Ama yine de bütün bunlar› bir
yana b›rak›n, müflteri size anlats›n, siz onu da
dinleyin, mutlaka farkl› fleyler ortaya ç›kacakt›r.
Bunlar›n ›fl›¤›nda önceki bilgilerinizi  gözden
geçirin.

Peki müflteri,  ürününüze ait bilgileri nas›l
verecek? Herhalde müflteri ile devaml› iliflkide
olmakla; yani ürününüz hakk›nda bilgi alacak
flekilde içli d›fll› olmakla bilgileri alabilirsiniz.
Burada müflterinin söylediklerinide sat›r aras›n›
okuyabilmek çok önemlidir. Ürünü överken

söyleyece¤i,“ama“ ile bafllayan bir cümle sizin
için yeni kap›lar açacakt›r. ‹yilefltirme, yeniden
tasarlama ve hatta yeni bir ürün için size de¤erli
bir ipucu olabilecektir.

Tasar›m kelimesi içinde tasarlamak, hayal
etmek  vard›r.   Her fley tasarlanabilir.
Ama,Tasar›m ÜrGe kapsam›nda,  fikirleri
beyinlerden (bilgi ve deneyimleri kullanarak)
bilgisayar ekranlar›na ve ka¤›da getiren bir
faaliyet olarak anlafl›lmal›d›r. Tasar›m bir ürünün
görünüflü ve kullan›fl›  ile ilgili ise Endüstriyel
Tasar›m* terimini kullan›r›z. K›lavuzun  afla¤›daki
bölümlerinde bu iki kelime fazlaca geçecek.

ÜrGe süreci sonunda elde edilecek üründen
müflterilerin beklediklerini s›ralayal›m:

• Özelliklerinin beklendi¤i gibi yerine
gelmesi;

Buzdolab›n›n so¤utmas›, koku yapmamas›,
dondurmas›; otomobilin h›zlanmas›, viraj alma
kabiliyeti, koltu¤unun rahat olmas›; deterjan›n
temizlemesi

• Güvenli olmas›;

Buzdolab›n›n elektrik çarpmas›na karfl›
emniyetli olmas›; otomobilin frenlerinin tutmas›,
emniyet kemerinin sa¤lam olmas›; deterjan›n
kanserojen olmamas›

• Güvenilir  olmas›;

Ürünü kullanmaya karar verdi¤imiz zaman
kullan›ma haz›r olmas› veya iste¤iniz d›fl›nda
çal›flmas›n› durdurmamas›; buzdolab›n›n devaml›
olarak s›cakl›¤›n›n yiyeceklerin bozulmas›n›
önleyecek düzeyde kalmas› ve de¤iflmemesi;
otomobilin marfl›na bast›¤›n›zda çal›flmas› gibi

• Dayan›kl› olmas›;

Normal kullan›m flartlar›nda pratik olarak
üründen beklenen ömür içinde özelliklerini
güvenli ve güvenilir olarak yerine getirmesidir.
Buzdolab›n›n evaporatörünün delinmemesi, kap›
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Yeni Bir Ürünü Tasar›dan Pazara
Sunmaya Kadar Götürebilmenin
Aflamalar› Nelerdir?

• Sistematik bir ürün gelifltirme süreci var
m›d›r?

Yöntemi Nedir? Faaliyet sahas› nedir?
Aflamalar›, temel tafllar›,  gözden geçirilmesi
ve imzalama süreçleri nelerdir?

Bir ak›m tablosu çizerek süreci tan›mlay›n›z.

• Yeni ürünlerin gelifltirilmesi süresi nas›l
asgariye indirilebilir?

Ad›mlar ne dereceye kadar bütünlefltirilebilir?
Faaliyetlerin ne kadar› birbirleri ile paralele
olarak gerçekleflebilir?

• Yeni projelerin h›zl› bir flekilde harekete
geçirilebilmesini sa¤lama yolunda, süreçler
yeteri kadar esnek midir?

• Sürecin her aflamas›n›n eksiksiz yap›ld›¤›
ve tamamland›¤›n›  gösteren ölçümler var
m›d›r?

• Müflteri ve son kullan›c› girdilerinin süreç
boyunca göz önünde bulunduruldu¤unu
garanti eden araçlar var m›d›r?

2.
Ürün

Gelifltirme
Süreci

Bu sürecin bafllang›c›nda, sat›fl yapmay›
hedefledi¤iniz pazarlardaki rakiplerinizin bir
listesini yap›n. Bunlar› ürünlerinin kalite, fiyat,
özellikleri ve sat›fl s›ras›ndaki albenileri yönünden
ayr› ayr› s›ralay›n. Bu ürünlerin özelliklerini
broflürlerden veya daha önceki denemelerinizden
biliyorsan›z, bunlar› da listeleyin. Özellikle d›fl
görünüflleri ve ambalajlar›n›n görünüfllerine ait
mümkün olan bütün dokümanlar› edinin. Do¤al
olarak sat›fl fiyatlar›n› ve bayilerinin sat›fllarda
verdikleri tavizleri her birinin listedeki yerlerinin
alt›na not edin.

Bu bilgilere genelde bakt›¤›n›zda
gördü¤ünüz eksiklikleri sorup araflt›r›p
tamamlay›n. Ama ürünlerin özelliklerini, üretim
yöntemlerini ve malzeme miktarlar›n› bilmek,
ö¤renmek de gerekir. Bunu için ürünlerden
örnek edinmeniz ve bunlar› sistematik bir flekilde
incelemeniz gerekiyor. fiimdi ÜrGe sürecinin
ayr›nt›lara girmeden önce bütün süreç boyunca

akl›m›zdan ç›kmamas› gerekenleri
hat›rlayal›m.

Ürün gelifltirme sonucunda pazara
sunaca¤›n›z ürününüz rekabetçi olmal›d›r ve
yenilikçi özelliklere sahip olmal›d›r, ama ayn›
zamanda

veya gövde plasti¤inin çatlamamas›; otomobilin
motorunun ya¤ yakmaya bafllamamas›, boyas›n›n
paslanmamas›; deterjan›n market raf›nda
bozulmamas› dayan›kl›l›k ölçütleri olabilir.

Söylemlerimizde kullanaca¤›m›z sözcüklerin
önemli olanlar›nda a¤›z birli¤ine ulaflt›¤›m›z›
kabul edelim. fiimdi tekrar yukar›da kendimize
sordu¤umuz sorular› hat›rlayal›m. Sorular›,
yanlar›na  yenilerini de  ekleyerek yan›tlad›n›z.
Bir ka¤›da da not ettiniz. Sonra yan›tlar› yukar›dan
afla¤›ya incelediniz. Bu yan›tlar mevcut ürününüzü
veya yeni bir ürünü gelifltirmek üzere sizi
yüreklendiriyor, durumunuzun uygun oldu¤unu
söylüyorsa, ÜrGe sürecine bafllayabilirsiniz
demektir.

2. ÜRÜN GEL‹fiT‹RME SÜREC‹

Önce kendinize bir dosya al›n, etiketine
gelifltirece¤iniz ürünün ad›n› ve o günün tarihini
yaz›n. Bu dosyaya tuttu¤unuz bütün notlar›
koyacaks›n›z. Bu sizin “Know-How”›n›z› (teknolojik
bilgi birikiminizi) oluflturacakt›r.
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ÜrGe sürecine bafllama an›nda büyük risk
tafl›yan ve belirlenmeyen maliyetleri getiren bu
olaylar› hat›r›n›zdan ç›karmaman›z gerekir.
Dolay›s›yla ÜrGe faaliyetlerinin çok önemli bir
aflamas› da ürünlerin kullan›m› s›ras›nda
karfl›laflaca¤› flartlar›n belirlenmesi ve bu flartlara
göre ürünün denenmesini sa¤layacak, do¤ru
deneme yöntemlerinin gelifltirilmesidir. Burada
bir tuzak vard›r. Problemsiz bir ürün sunmak için
üst düzeyde malzeme kullanmak ve üretim
yöntemleri uygulamak belki sorunlar› çok
azalt›lm›fl bir ürün ortaya koyar. Ama bu ürün
maliyeti ile rekabetçi olmaz. ‹flte bu tuza¤a
düflmemek için geçmifl deneyimleriniz yan›nda
güncek mühendislik bilgilerine de gerek vard›r.
Bu bilgiler k›sa bir PSS için önem tafl›r.

•Tasar›m›n Özgünlü¤ü

Tasar›m›n›z özgün olmal›d›r. Baflkalar›n›n
yapt›¤› tescil edilmifl tasar›mlar› ve  patentlenmifl
bulufllar›  kullanman›z gerekiyorsa, bu bilgiler
yerine kullanaca¤›n›z kendinize ait bilgiler yoksa
onlardan lisans alman›z gerekiyor demektir.
Bunun için de kaynak ay›rman›z gerekiyor. Do¤al
olarak rekabet flartlar›nda istediklerinizi elde
etmeniz mümkün olmayabilir. Ekleyece¤iniz
yenilikçi özellikler sizin için tamamen yeni bulufllar
olabilir, ama bunlar daha önce baflkalar›
taraf›ndan bulunmufl ve patentlenmifl de olabilir.
Bunlar› saptamak için tek yol patent
araflt›rmas›d›r.

2.1 Tersine Mühendislik (Reverse
Engineering)

Buna kopyalamak da diyorlar ve dolay›s›yla
do¤ru olmad›¤›n› ima ediyorlar. Tamamen yanl›fl...

Tersine mühendislik, rakibinizin piyasada
sat›lan ürününü sat›n al›p iflletmenizde
mühendislik düzeyinde sistematik olarak
inceleyerek ürünün ifllevleri hakk›nda, üretimi
hakk›nda ve malzemesi hakk›nda bilgi edinmektir.

• Pazarda, müflterinin kullan›m› s›ras›nda
aksakl›klar ar›zalar ç›karmamal›d›r ve  bunlar›
gidermek için önemli ölçüde tasar›m de¤iflikli¤i
gerektirmemelidir.

• Kimsenin tescilli tasar›m›n› ve
patentlenmifl buluflunu lisans›z olarak
içermemelidir.

Bunlar› biraz açal›m.

• Pazara Sunum Süresi

Ürünü gelifltirme fikri kafan›zda belirdi¤i
andan sat›fla sunuldu¤u ana kadar geçen süre
endüstriyel tasar›m ve ÜrGe süreçleri için
harcayaca¤›n›z süredir. Bu süreye Pazara Sunum
Süresi-PSS ad› verilmektedir. Dünya’da ‹ngilizce
olarak “Time to Market TTM” ad› yayg›nd›r.
Ürününüzün pazara sunum  süresinin azalt›lmas›
için her türlü düzenlemeyi ve yap›lanmay›
planlay›n ve uygulay›n. Ayn› pazarda olan
rakipleriniz de kesin olarak sizin gördü¤ünüz
f›rsat ve tehditleri görmüfltür ve onlar da
ürünlerini gelifltirmektedir. Geliflmifl ürününün
sat›fl›n› ilk olarak gerçeklefltiren, sipariflleri devaml›
ve düzenli olarak ilk olarak karfl›layan firma
yenilikçi/inovatif olman›n avantaj›n› elde eder.
ÜrGe sürecini sürdürürken devaml› olarak bu
zaman› azaltmakla ilgili önlemleri al›n.

• Pazara Sunum Sonras› Sorunlar

Tasar›m sürecinde müflteri istekleri ve
kullan›m›na ait her bilginin al›nd›¤›na emin olabilir
ve bunlar› do¤ru kulland›¤›n›z›, istekleri karfl›layan
özellikleri ürünlerinize katt›¤›n›z› düflünebilirsiniz.
Ancak ürün pazara sunulduktan sonra baz›
sorunlar ortaya ç›kar. Bu sorunlar ürününüzün
baz› özelliklerini yeniden ele alman›z› gerektirir.
Bu da ürünün pazara sunumunu geciktirmek
veya sat›fllar bafllam›flsa durdurmak, sat›lan
ürünleri geri almak, servis için ça¤›rmak gibi
pazarlama stratejileri ve marka güvenilirli¤i
bak›m›ndan çok sak›ncal› ifllemler demektir.



‹nceledi¤iniz örnek ürünü herhangi bir
müflteri olarak al›p aç›k adresinize
faturaland›rarak edinmek bu iflin ahlâki gereklerini
yerine getirmenin ilk aflamas›d›r. Mühendisli¤inizi
kullanarak elde etti¤iniz bilgiyi de yaln›z kendiniz
için kullanmak ve üçüncü flah›slar›n ulafl›m›ndan
korumak da di¤er aflamalard›r.

Mühendislik, temel bilimlerin sa¤lad›¤›
bilgiler ve yöntemler yan›nda dünyada
insano¤lunun flimdiye kadar ortaya koydu¤u
tüm bilgi ve deneyimleri, kullanarak ürün ve
hizmetleri tasarlar, gelifltirir. Sonuçta, mühendislik
faaliyetleri sürerken ortaya ç›kan yeni bilgi ve
deneyimler bu bilgi birikimini büyütür.

• Rakiplerinizin ürününü normal bir
müflterinin ald›¤› flekilde al›n. Bir deterjan ise
bunu toptanc›dan de¤il bir marketten veya bir
bakkaldan al›n.

• Al›rken nas›l istiflendi¤ini, sizinki dahil
di¤er markalar aras›nda nas›l göründü¤ünü,
gözünüze çarpan iyi ve kötü hususlar› not edin.

• Ambalaj›n› dikkatle inceleyin ve
afla¤›daki ve benzeri sorular›n yan›tlar›n›
belirlemeye çal›fl›n.

•  Ambalaj›n görünüflü nas›l?

•  Sat›fl noktas›na gelinceye kadar ürünü
korumufl mu?

•  Ürün kolay tafl›n›yor mu?

•  Gereken standart iflaretler kolay
okunacak yerlerde mi?

•  Ürünü iflletmenize getirdikten sonra
ambalaj› daha yak›ndan inceleyin. Hemen açmaya
kalk›flmay›n. Ambalaj›n size söyleyecek pek çok
fleyi olabilir. Bunlar› belirleyecek flekilde ambalaj›
tekrar inceleyin.
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•  Mümkünse birkaç foto¤raf çekin.
Üzerindeki iflaretlerin hepsinin kayd›n› yap›n.

•  Ambalaj malzemelerinin geri kazan›lmas›
ile ilgili uyar›lar bulunuyor mu? Tespit edin.

•  Ambalaj malzemesinden do¤abilecek
tehlikelere dikkat çekiliyor mu? Tespit edin.

•  Sonra ambalaj› açmaya bafllay›n.
Açman›n kolay olup olmad›¤›na bak›n.

•  Ambalaj tasar›m›ndaki özellikleri inceleyin.

•  Ambalajda titreflim etkisini azaltacak,
darbeleri, çizilmeleri önleyecek elemanlar› ve
konulduklar› yerleri dikkatlice iflaretleyin.

•  Malzeme veriminin nas›l sa¤land›¤›n›
gözleyin.

•  Ambalaj parçalar›n›n üretimine ait bilgileri
(kal›p ay›rma yüzeyleri, maça ay›rma yüzeyleri,
enjeksiyon noktas› gibi) parçalar› inceleyerek
saptamaya çal›fl›n

•  Kaç tip malzeme oldu¤unu belirleyin
(yap›flkanl› bant, oluklu karton, ip, tahta plastik
örtü/torba strofor, cam, plastik flifle, kavanoz,
tel z›mba gibi)

•  Her birinin miktar›n› a¤›rl›k, alan, adet
vs. fleklinde belirten bir ambalaj malzeme/ parça
 listesi yap›n.

•  Bunlar› ölçüp kaydedin.

•  Bu ambalaj malzeme ve parçalar›n› elde
etmek için brüt malzeme miktarlar›n› tahmin
edin.

• Fiyatlar› kendi tedarik fiyatlar›n›z
oldu¤unu kabul ederek bu malzemelerin
maliyetlerini bulun ve ambalaj fiyat›n› tespit edin.

Ambalaj için ayr›nt›l› olarak ve örnek olmas›
amac› ile vermeye çal›flt›¤›m›z bu inceleme yöntemi
ile  bütün ürünü incelemek gerekmektedir.
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Ambalaj›n içinden ç›kan, sizin ilgi
duydu¤unuz ürün; bir buzdolab› olabilece¤i gibi
deterjan olabilir, makarna olabilir, oyuncak
olabilir. Bunlar›n ayr›nt›l› incelenmesi için
yöntemler farkl› olabilir, ama sonuçta o üründeki
malzemeleri, miktar›n› ve maliyetini do¤ruya
yak›n belirlemek, üretim yöntemlerini kestirmek
ve iflçilik hakk›nda bir kanaat edinmek ana
amaçt›r.

Bu aflamada hat›rlanmas› gereken en
önemli husus ürünün ifllevini nas›l
gerçeklefltirdi¤inin belirlenmesidir. Yani
deterjansa nas›l y›kad›¤›, buzdolab› ise nas›l
so¤uttu¤u önemlidir. ‹fllevin düzeyi bilinmeden
o ürünün de¤erlendirilmesinin mümkün
olamayaca¤› çok belli bir fleydir.

Önemli not: Bu aflamada iflletmedeki
herkes, belki de siz, rakibin belli bir parçadaki
bir sorunu nas›l çözdü¤ünü çok merak
ediyordur. O parçaya ulaflmak için ürünü
hemen demonte etmek için
sab›rs›zlan›yordur. Ama ürünün bir müflteri
eline geçti¤i haliyle denenmesi do¤ru ç›kt›lar
al›nmas› için çok gereklidir.

Bu de¤erlendirmeyi yapmak için en gerekli
olan o ürünle ilgili standartlar› edinmektir. Ürün
sizin mevcut ürününüzle ayn› ise zaten bu
standartlar› çoktan edinmiflsinizdir ve bu
standartlara göre ürünü ya kendiniz deniyorsunuz
ya da deneyecek yerleri biliyorsunuzdur.

Bu noktada çok önemli bir faaliyet daha
vard›r. Ürünü müflteriye anlatan sat›fl broflürleri,
kataloglar›, internet sayfas›ndaki her türlü bilgi,
ürün üzerindeki tan›t›m ve uyar› etiketleri ve
nihayet kullanma k›lavuzu çok büyük bir dikkatle
incelenmeli, kaydedilmelidir. Ortalama bir müflteri
gözü ile anlafl›labilir olmalar› irdelenmelidir.
Denemelerinizi yaparken bu bilgileri de göz
önüne almal›s›n›z.

        Bu haz›rl›klar› yapt›ktan sonra tersine

mühendisli¤in en önemli aflamas› olan ürünün
denenmesini de yerine getirebilirsiniz. Bu
denemeler yaln›z standartlara karfl› de¤il,
standartlar›n öngördü¤ünden daha zor flartlar›
da içerirse ürünün s›n›rlar›n› daha iyi anlar ve
maliyeti ile özellikleri  aras›nda daha iyi bir
k›yaslama yapabilirsiniz.

Denemeden sonra ürünü analiz etmek
üzere dikkatli bir flekilde elemanlar›na ay›r›n.
Ambalaj aflamas›n›n benzeri bir yöntemle dikkatli
bir flekilde kay›t tutarak, gerekti¤inde ve imkân
bulundu¤unda foto¤raf ve  video çekerek bir
analiz yap›n. Analiz aflamas› ürünün ne oldu¤una
göre baz› farkl›l›klar gösterebilir. Örne¤in bir
cihaz, makine için kullan›m özellikleri, çal›flma
prensiplerinin belirlenmesi söz konusu iken,
plastik bir ürün, kozmetik veya kimyasal vb.
ürünlerde kullan›lan malzemelerin detayl› fiziksel
veya kimyasal analizlerinin yap›lmas› gerekir.
Tersine mühendislik aflamas›  yapman›z gereken,
yaparken çok fley ö¤renece¤iniz ve çok miktarda
yeni fikrin do¤abilece¤i bir çal›flmad›r. Ancak
eleman yetersizli¤i durumunda bu aflamay› bir
mühendislik firmas›n›n üniversitenin veya bir
araflt›rma kurumunun yard›m› ile de yapabilirsiniz.

        Unutmay›n›z bu iliflkilerde gizlilik
sözleflmeleri çok önemlidir. (bkz. Ek3)

Tersine mühendislik faaliyetinin yan›nda çok
önemli di¤er bir aflama ilgilendi¤iniz ürünün gerek
özellik gerekse yap› olarak patentlenmifl bulufllar
içerip içermedi¤inin belirlenmesidir.   Bu, yay›mlanm›fl
patentler veya aç›klanm›fl baflvurular aras›nda
yap›lacak bir araflt›rma ile bulunabilir. Tersine
mühendisli¤in de ürününüzdeki de¤iflikli¤i veya yeni
ürünün özelliklerini  belirlemede ne denli önem
tafl›d›¤›n› bu aç›klamalar anlatmaktad›r. Bu aflamay›
mutlaka yapmak gerekmektedir. ‹flletmenizde bu
ifl için gereken insan kayna¤› yetersizli¤i varsa bu
aflamada bir mühendislik firmas›ndan veya patent
vekilinden* yard›m alabilirsiniz.
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Tescil Veritabanlar›
Patent araflt›rmalar›nda baflvurabilece¤iniz
kaynaklar:

• Türk Patent Enstitüsü (TPE):
www.tpe.gov.tr

• Ankara Sanayi Odas›:
www.aso.org.tr

• Ankara Patent Bürosu:
www.apb.com.tr

• Patentofisim.com:
www.patentofisim.com

• Avrupa Patent Ofisi: www.epo.org

• Amerikan Patent Ofisi:
www.uspto.gov

• Dünya Fikri Haklar Organizasyonu:
www.wipo.int

verilerine göre ç›kard›n›z. Gelecekteki ücret
de¤iflimlerini göz önüne ald›n›z.

Bir kere daha okuyup incelediniz.
Paydafllar›n mevcut ürün hakk›ndaki düflüncelerini
biliyorsunuz. Kendi düflünce ve hislerinizi de
flöyle bir tart›n. Müflterinin ne istedi¤ini yapt›¤›n›z
araflt›rma ile ö¤renip kaydettiniz. fiimdi s›ra
gelifltirilmifl/yeni ürünü tarife geldi.

Paydafllar›n söylediklerini ve müflterilerin
isteklerini gözden geçirin ve bunlar› mühendislik
diline çevirin. Yani müflteri “bu cihaz›n kenar›
hep elimi ac›t›yor” diyorsa, sizin tercümeniz
“cihaz›n kenar›na 5 mm’lik bir radyus verilecek”
 biçiminde olacak.

Ürünün özellikleri neler olsun? Bunlar› alt
alta yaz›n ve bunlara bir önem s›ras› verin. Bu
listeyi firma içinde ve d›fl›nda güvendi¤iniz kifliler
ile tart›fl›n. Listeyi yeniden düzenleyin.

Ürününüzün görünüflü ve kullan›c›s›na
uyumu ile ilgili olarak endüstriyel tasar›m
aflamas›na gelmifl oluyorsunuz.

2.2 Endüstriyel Tasar›m

Bu aflamada iflletmenizde bu konuda bir
uzman varsa ona, yoksa bir endüstriyel tasar›m
dan›flman›na baflvurun. Ka¤›t veya ekran üzerinde
birçok eskiz yap›n, yapt›r›n. Her birinin listenizdeki
özellikleri müflterinin istekleri do¤rultusunda
yerine getirip getirmedi¤ine bak›n.

Aralar›nda bir seçim yap›n, uygun
gördü¤ünüz kadar›n›n üç boyutlu örneklerini
yapt›r›n. Buna endüstriyel tasar›mc›lar “mock-
up- mokap” derler . Bunlar› yan yana koyun,
güvendi¤iniz kiflileri ça¤›r›n, elefltirilerini al›n.
Gereken de¤ifliklikleri  yap›n ve tekrar elefltirin.
Bu seçim sürecini bir adet en iyiyi elde edinceye
kadar devam edin, ikinci ve üçüncü s›rada
seçti¤iniz tasar›mlar› da belirleyin. Bu noktada
seçti¤iniz tasar›mlar›n tescili için baflvuru yapmak
üzere haz›rlan›n. Bu konudaki  bilgi Fikri Haklar
K›lavuzu’nda çok genifl flekilde bulunmaktad›r.
Tasar›m tescili için baflvuru yapt›ktan sonra
endüstriyel tasar›m aflamas›n› ürünün tasar›m›
aflamas› izleyecektir.

2.3 Ürün Tasar›m Aflamas›

         Tasar›m›n ÜrGe sürecinin önemli bir
aflamas› oldu¤unu daima göz önünde tutun. Bu

 Mevcut ürününüze ait özellikleri de rakip
ürüne uygulad›¤›n›z yöntemle bir kere daha
ortaya koymakta çok büyük fayda vard›r.

 fiimdi kendi ürününüzün (e¤er bu ürünü
gelifltirecekseniz) ve rakiplerin ürünlerinin bütün
özelliklerini biliyorsunuz, ilgili standartlar› masan›n
üzerine koydunuz. ‹lgilendi¤iniz malzemelerin,
parçalar›n fiyatlar›na istedi¤iniz zaman
ulaflabilecek iliflkileri kurdunuz. Bu fiyatlar›n ürün
pazara sunuldu¤unda ne olaca¤› hakk›nda yeterli
bilginiz var. ‹nsan gücü maliyetlerini son bordro

 * Patent
vekillerinin listesi için

bak›n›z:
www.tpe.gov.tr
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belirler. Siz de iflletmenizde uygulad›¤›n›z ÜrGe
sürecinde bu yöntemleri kullanmal›s›n›z. Burada
ak›lda tutulacak önemli husus ürünün her
bölümünün tasar›m›n› yaparken üretimi için
gerekli araç ve gereçleri tasarlay›p üretecek kifliler
ile beraber çal›flmakt›r. Afla¤›da dikkatinize
getirilen ÜrGe sürecinin ak›fl› içinde efl zamanl›
mühendislik uygulamalar›na iflaret edilmektedir.
Bu uygulamalar mekanik parçalar, elektrik,
elektronik, kimyasal ve hatta yaz›l›m alan›ndaki
bütün ürünler için yap›labilir.

Parçalar›n›z›n teknik resimlerini bu süreç
sonunda elde edebileceksiniz. Ürün yukar›da da
vurguland›¤› gibi ister büyük veya küçük, ister
karmafl›k veya yal›n bir ürün olsun isterse bir
hizmet sunumu fleklinde olsun, parçalar›n›n,
bölümlerinin tasar›m› daima ürünün bütününden
bafllamal›; bütündeki konumu ve ifllevi göz önüne
al›narak parçalar›n flekilleri ortaya ç›kmal›, komflu
parçalar ile iliflkisi belirlenmelidir. Ürün
tasar›m›nda ürünün bütün parçalar›n› görece¤iniz
bir plan›n›z olsun. Bu, bir otelin mutfa¤›nda
yap›lan bir yenilik ise ve oradan verilecek yeni
bir hizmetin (yani ürünün) gelifltirilmesiyle ilgili
ise, planlama yap›l›rken otelin bütününde
mutfakla ilgili hizmetleri de içine alan ve
etkileflimleri gösteren genel bir plan yap›lmas›
demektir. Bir makinenin tasar›m›nda montaj
resmi diye adland›r›lan bütün parçalar›n
görülebildi¤i bir teknik resim oluflturulmas›d›r.
Bütün parçalar›n birbiri ile boyutsal iliflkileri ve
birindeki de¤iflikli¤in di¤erine etkisi  bu resimde
görülmelidir. Örnek olarak, makinenin milinin
tafl›yaca¤› yükün belirlenmesi ve malzemesinin
seçiminden sonra hesaplanan boyutlar›  ile yerine
kondu¤unda di¤er parçalara b›rakt›¤› hacim
yeterli olmayabilir.

Malzeme ve üretim süreçleri irdelenerek yeni
malzeme ile yeni biçimler ile tasarlay›p yerine uyup
uymad›¤›na bakman›z  gerekir. Parçalar›n ölçülerini
ÜrGe sürecinin bu aflamas›nda elde edeceksiniz.

aflamada tecrübeleriniz, mühendislik bilgi ve
deneyimleriniz, kitap, kataloglardan edinilecek
bilgiler ön plandad›r. Tersine mühendislikten
elde ettiklerinizi bu aflamada ürüne yans›tabilir,
bulufllar›n›z› uygulamaya koyabilirsiniz.

          ‹flte bu noktada parçalar›n nas›l üretilece¤ini
ve bunlar›n birbirine nas›l ba¤lanaca¤›n› yani
üretimin nas›l olaca¤›n› düflünmenin zaman›
gelmifltir. PSS’nin azalt›lmas› için ÜrGe sürecinin
paralelinde yürümesi gereken di¤er bir süreç de
üretim araç ve gereçlerinin haz›rlanmas› sürecidir.
Bu sürecin ÜrGe süreci ile efl zamanl› olarak
ilerlemesi gerekir. PSS’i uzatan çok kez bu sürecin
ÜrGe sürecinin sonuçlanmas›n› bekledikten sonra
bafllat›lmas›d›r. Günümüz olanaklar› bu iki sürecin
beraber geliflmesine imkan sa¤l›yor. ÜrGe süreci
tamamland›¤›nda üretim yat›r›m›n›n haz›rlanma
süreci büyük ölçüde tamamlanm›fl oluyor. Bu
uygulamaya efl zamanl› mühendislik deniyor.
‹ngilizce’deki karfl›l›¤› ”concurrent
engineering“dir. Ürünün maliyetini belirleyen
unsurlardan biri malzeme ise, harcanacak iflçilik
ve üretim için gereken yat›r›m malzemenin
maliyetini dolay›s›yla karl›l›¤›n› ve rekabet gücünü

Yenilik Aflamas› ‹çerisinde
Ürün Tasar›m› Nas›l
Yap›land›r›l›r?

• Yüksek kalitede tasar›m elde
edilebilmesinin sa¤lanmas› için kullan›lan
flirket içi  uzmanlar ve d›fl tasar›m gruplar›
var m›d›r?

• Ürün gelifltirme sürecinin tamam›na
kat›lan tasar›mc›lar var m›d›r?

• Ürün tasar›m›n›n, son kullan›c›lar ile
birlikte test edilmifl oldu¤unu nas›l garanti
edersiniz?
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muhtelif malzemeler için ne olaca¤›n› belirlemek
mümkündür. Ayn› flekilde tatl›lar› pifliren aflç›n›n
otel mutfa¤›nda hangi ifl yükü alt›nda çal›flaca¤›
da  belirlenebilir. Özelliklerinin ne olaca¤› ortaya
konabilir. Bu aflç›n›n gelifltirilmifl mutfak
hizmetinin tasar›m›nda alaca¤› yer daha iyi
belirlenmifl olur.

2.4 Bilgisayar Destekli Mühendislik

         Biliflim teknolojilerinin sa¤lad›¤› bu tasar›m
yöntemine veya gerecine simülasyon veya
Türkçe’deki karfl›l›¤› olarak da benzeflim
denmektedir. Simülasyon yöntemleri parçalar›
ve ürünü sanal ortamda  oluflturup çal›flma
flartlar›n› uygulayarak boyutland›rman›za yard›m
etti¤i gibi sanal ortamda oluflturulmufl ürün
prototiplerini de deneme imkan› sunmaktad›r.
Gerek bilgisayar destekli tasar›m (CAD) gerekse
simülasyon yöntemlerinin toplam›na bilgisayar
destekli mühendislik (CAE) denmektedir.
Böylece, sanal prototip oluflturma ve sanal
deneme sürecini bir arada yürüttü¤ü için
simülasyon yöntemi pazara sunma süresini
(PSS)  h›zl› bir flekilde azaltan bir gereç olarak
de¤er kazanm›flt›r. Ayr›ca ürünün ve parçalar›n›n
ifllevlerini yerine getirirken üstlendikleri yükleri
daha hassas belirledikleri için gereken do¤ru
nitelik ve nicelikteki malzemeleri kullanman›z›
sa¤layacak, maliyette azalma elde ederken
ürününüzün kullan›c›n›n elinde güvenli, güvenilir
ve dayan›kl› olmas›n› garanti alt›na alman›za

Bilgisayar destekli  tasar›mda kullan›lan
programlar (CAD) zaten bu yönde bir süreç
ak›fl›n› esas almaktad›rlar.

Parçalar›n ölçülerine (ürün, hizmet ise di¤er
hizmetler aras›ndaki yerine ve iliflkisine) ait bu
ön bilgi elde edildikten sonra ifllevsel görevlerine
göre boyutlar›n›n irdelenmesini yapmak gerekir.

        Ürün parçalardan oluflmufl bir sistemdir ve
bu sistemin çal›flmas› için her parça ifllevini yerine
getirmek üzere gerekli özelliklere sahip olmal›d›r.
Otel mutfa¤›ndan verilecek bir hizmette yard›mc›
aflç›lardan biri tatl›lar› piflirme ifllevi ile görevli
ise onun özelliklerini ortaya koymak gerekir.
Onun tatl› siparifllerini veren görevli ile iliflkisi,
siparifli almak için kulland›klar› ortam, siparifl fifli,
bilgisayar ekran› gibi sistemin parçalar›n› kullanma
becerileri gibi hususlar mutfa¤›n hizmetlerinin
(ürünlerinin) bir parças›d›r. Bir mekatronik*
üründe ise parçalar aras›nda benzer ifllevsel
iliflkiler vard›r. Bu iliflkileri nitelik ve nicelik
bak›m›ndan de¤erlendirmek basit ürünlerde
mümkündür ama ürünler karmafl›klaflt›kça bunlar›
belirlemek zorlafl›r. Birçok fleyi ön kabuller halinde
mühendislik hesaplamalar›na katmak, hesap
sonuçlar›n› ürünün benzerini/prototipini yapmak
ve bu benzer/prototipi kullan›lma flartlar›nda
denemek gerekir. Deneylerden elde edilen  ölçüm
sonuçlar› hesaplamalar ile karfl›laflt›r›l›r. Bu  süreç
yeniden hesap, yeniden prototip yaparak ve
sonra yeniden deneyerek  aradaki fark makul
bir düzeye ininceye kadar devam eder. Bu gibi
deneme -yan›lma çal›flmalar›n› flimdiye kadar bir
çok kez yapt›¤›n›zdan eminiz.Bundan sonra da
titizlikle bunlar› uygulay›n.

        PSS’i azaltma bask›s› ve biliflim
teknolojilerindeki ilerleme do¤adaki birçok olay›
bilgisayarlarda sanal ortamda taklit etme olana¤›
sunmaktad›r. Art›k bir diflli milini e¤en kuvvetlerin
ve buran momentlerin ne oldu¤unu o ürünü
bilgisayarda çal›flt›rarak bulmak, milin dayan›m›n›n

Bilgisayar Destekli Ürün
Gelifltirme

Üç Boyutlu Say›sallaflt›rma (Reverse
Engineering)

        Üç Boyutlu Say›sallaflt›rma varolan
fiziksel bir modelden, üç boyutlu bilgisayar
modeli elde etme yöntemidir. Bu sistemde

*Mekanik,
elektronik ve

bilgisayar
teknolojilerinin bir
arada kullan›larak

proseslerin,
sistemlerin tasar›m

ve performans›n›
zenginlefltirme
amaçl› kesiflim

mühendisli¤i
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daha önceden üretilmifl ürün üzerinden ölçü
alman›n mümkün olmad›¤›, üretim prosesinin
çeflitli gerekleri nedeniyle say›sal ortama
tafl›nmas› gereken ya da otomotiv sektöründe
s›kl›kla izlenen bir tasar›m metodu olan çamur
ile oluflturulan modellerin bilgisayar ortam›na
aktar›lmas› gibi çeflitli konular› kapsayan bir
uygulamad›r.  Bu yöntem fiziksel dünya ile
sanal dünyay› birbirine ba¤layan hassas,
do¤ru ve etkin bir ürün gelifltirme aflamas›d›r.

Sanal Prototipleme (Virtual Prototyping)

Bilgisayar ortam›nda tasarlanan
modellerin ya da sistem montajlar›n›n
kinematik ve dinamik analizleri Sanal
Prototipleme olarak adland›r›l›r.  Sanal
Prototipleme ile sistem montajlar›n›n
simülasyonlar›, bir çevrenin ya da sistemin
ergonomik analizleri yap›labilmektedir.
Bilgisayarda yarat›lan ve kolayca
gelifltirilebilen prototipler sayesinde alternatif
tasar›mlar çok daha k›sa bir sürede
oluflturularak test edilebilir.

H›zl› Prototipleme (Rapid Prototyping)

        Bir ürünün tasar›m› aflamas›nda ya da
var olan bir ürüne yeni bir alt parçan›n
uyarlanmas› s›ras›nda bilgisayarda yap›lm›fl
model her zaman yeterli olmayabilir. Bu
noktada izleyebilecek iki yol vard›r. Birincisi
yukar›da ad› geçen Sanal Prototipleme
çözümleri, di¤eri ise H›zl› Prototipleme
Sistemleridir. Özellikle ürüne ait ergonomik
denemelerin söz konusu oldu¤u durumlarda
h›zl› prototip uygulamalar› özel bir önem
kazanmaktad›r. Sanal Prototipleme sonras›
elde edilen verilerin gerçek hayata tafl›nmas›
aflamas›na gelindi¤inde ya da bu uygulamay›

gerektirmeyecek, çok karmafl›k olmayan
fonksiyonel testlerin yap›lmas› ihtiyaçlar›n›n
belirdi¤i durumlarda, izlenecek yol art›k
ürünün bire bir numunesini elde etmektir.
Bilgisayar destekli tasar›m ve üretim sürecinin
bir parças› olan H›zl› Prototipleme Sistemleri,
bilgisayarda oluflturulan üç boyutlu model
bilgisine %100 sad›k kalarak oluflturduklar›
fiziksel prototiplerle ürüne ait problemlerin
henüz tasar›m aflamas›nda iken fark
edilmesine olanak sa¤lar.

H›zl› Kal›plama (Rapid Tooling)

Günümüzde ürün gelifltiren firmalar›n
en fazla s›k›nt› çekti¤i konulardan birisi,
istenilen ürünü düflük adette üretebilmenin
yüksek maliyetleridir. Bu nokta genel olarak
metal veya plastik, her türlü ürün için
geçerlidir.  Silikon Kal›plama, Hassas Metal
Parça Dökümü, Epoksi Reçine ile Kal›plama,
Düflük Derecede Eriyen Metal Alafl›mlar gibi
H›zl› Kal›plama teknolojileri, bu soruna en
uygun çözümleri getirmektedir.

Silikon Kal›plama (RTV Vacuum Casting)
teknolojisi sayesinde, eldeki numuneden veya
üretilen bir prototipten ayn› gün içerisinde
haz›rlanabilen silikon kal›plara vakumlu
ortamda poliüretan malzemeler
dökülebilmektedir. Pek çok çeflidi olan
poliüretan malzemeler sayesinde, imalat
sanayiinde kullan›lan pek çok plastik malzeme
simüle edilip benzer mekanik özellikler elde
edilebilmektedir. Ayr›ca fleffaf ve de¤iflik
renklerde parçalar üretmek de mümkündür.

        Silikon Kal›plama teknolojilerinin metal
için gelifltirilmifl olan› da Hassas Metal Parça
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Dökümüdür. Gene vakumlu ortamda, ana
model olarak mum veya h›zl› prototip ç›kt›s›
kullan›larak seramik kal›plara, 1200°C alt›nda
eriyebilen tüm metaller dökülebilmektedir.

Bilgisayar Destekli Mühendislik (CAE)

Say›sal ortamda oluflturulmufl
modeller, üretim aflamas›na geçilmeden
önce, yap›lan tasar›m›n hedeflenen sonuca
ulaflabilirli¤inin analizleri aç›s›ndan da pek
çok avantaj› beraberinde getirmektedir.  Bu
konuda özelleflmifl çeflitli yaz›l›mlar sayesinde
mukavemet, ›s› transferi, manyetik alan
etkileflimi gibi ürünün fiziksel niteli¤i ile ilgili
analizlerin yan›nda, ürünü oluflturacak kal›b›n
iyilefltirilmesi ve optimizasyonuna kadar
uzanan çeflitli aflamalara yönelik analizleri
gerçeklefltirmek mümkün olmaktad›r.
Rekabetin ac›mas›z ortam›nda bulunan ve
devaml› ürün gelifltirme zorunda olan siz,
simülasyon gibi bir gerece her zaman ihtiyaç
duyacaks›n›z.

üretme ve simülasyonlar ile deneme olana¤›
olmas›na ra¤men do¤al olarak ürünün çal›flma
ortam›nda görece¤i zorlanmalar› fiziki bir
prototip üzerinde denemek isteyeceksiniz. Hele
ilk uygulamalarda, simülasyon, do¤ru oldu¤unu
hissetti¤iniz önemli bilgiler elde etmenize yard›m
etmifl olsa da, çal›flan bir prototipe ihtiyaç
duyacaks›n›z. Prototip size flu faydalar›
sa¤layacakt›r:

• Tasar›m s›ras›nda belirledi¤iniz özellikleri
(performans›) elde edip etmedi¤inizi s›nama
olana¤›,

• Tasar›m s›ras›nda yapt›¤›n›z kabullerin
geçerlili¤ini s›nama olana¤›,

• Birden çok prototip üretip seçilmifl kullan›c›larda
deneme olana¤›,

• Bir dahaki  sefere benzer bir ürün için prototip
yapmadan karar verme yetene¤inin geliflmesi

         Prototip üretiminde hedef, üretimden
önce, üretim hatlar›ndan, sat›fla haz›r ürüne her
fleyi ile en yak›n olan bir ürünü çok h›zl› bir
flekilde elde etmektir. Ancak o zaman yukar›da
sözü edilen faydalar› elde edebilirsiniz. Bu, kolay
ulafl›labilecek bir hedef de¤ildir. Prototipleri
üretim hatt› kalitesinde üretebilmek için
üretimdekinin benzeri araç ve gereçlere gerek
vard›r. Bunlar›n yap›lmas› her fleyden önce uzun
zaman al›r. PSS (Pazara Sunum Süresi)
bak›m›ndan sak›ncal›d›r. Bu araç ve gereçler,
ürün ve parçalar›na ait, zaten sanal ortama
girilmifl olan bilgilerden yola ç›karak saatler içinde
gerçe¤ine çok yak›n malzemeler ile parçalar
üretebilmektedir. Günler mertebesinde bir sürede
pilot üretime elveriflli kal›plar üretilebilmektedir.
Ancak prototipi olamayacak büyüklükte veya
tek bir kere üretilecek ürünler için de bir ölçekle
küçültülmüfl prototipler, e¤er üzerinde çal›fl›lan
ürün için gereken bir üretim süreci ise pilot
üretim tesislerini yapmak gerekebilir. Bu noktada
h›zl› prototip yöntemleri kullan›labilmektedir.

yard›mc› olacakt›r. Ancak bu yöntemde girdilerin
ve ç›kt›lar›n irdelenmesi için gerekli bilgi ve
deneyimin düzeyi epeyce yüksektir. Beklenen
faydaya ulaflmak için kaynak ay›rman›z ve sab›rl›
olman›z gerekecektir. O zamana kadar bilgisayar
destekli mühendisli¤i ve geleneksel mühendislik
yöntemlerini beraber kullanman›z  do¤ru
olacakt›r.

• Di¤er bir seçenek de bilgisayarl› tasar›m (CAE)
alan›nda uzmanlaflm›fl mühendislik dan›flmanl›k
firmalar› ile çal›flmak olabilir.

2.5 Prototipler

        Simülasyon yöntemleri her zaman ön
kabuller yaparak çal›fl›r. Sanal ortamda prototip
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        Bütün bunlar›n yap›lmas›nda uyulmas›
gereken kural ilk seferde do¤ruluk ve h›zd›r.
Dolay›s›yla geleneksel yöntemle de yap›lsa
prototip üretimi iyi bir hayal gücü ve bilgi
gerektirmektedir.

2.6 Denemeler (Testler)

         Deneme amac›yla yap›lan pilot üretim
aflamas›nda ortaya ç›kan ürünlerin kontrolünde
ölçme deneme cihazlar›na gerek vard›r. Ortaya
ç›kan ürünün bu aflamada ÜrGe sürecinin
bafl›ndaki beklentilerinizi karfl›lad›¤›ndan emin

Tasar›dan Üretime Geçiflte
Baflar› Elde Etmek ve
Ard›ndan Müflteriye Da¤›t›m›
Sa¤lamak için Hangi
Yöntemler Kullan›lmaktad›r?

• Tasar› ve üretim aras›ndaki ba¤lar
ne kadar kuvvetlidir?

Prototipleri test etme, kilit risk ve
sorunlar› belirleme, tasar›m için h›zl› bir geri
besleme sa¤lama, yeni ürünlerin eksiksiz
üretime h›zl› kay›fl› , ürünü sahaya ç›karma
gibi hususlardaki üretim yetene¤i ne kadar
geliflmifltir?

• Ürün de¤ifliklikleri gerçeklefltirme
konusundaki yöntemler nelerdir?

Bu yöntemler ne kadar etkilidir?

• Kalite ve üretilebilirlik vb..  hususlarda
üretim ve saha hizmetlerinden tasar›m
alan›na do¤ru bir geri besleme mekanizmas›
mevcut mudur?

* Akredite; yetki verilmifl,
resmen tan›nm›fl , kabul
edilmifl anlam›na gelir.
Belirli bir hizmet standard›
ve sistem bütünlü¤ü
oluflturmak için, belli
kriterleri sa¤layan
kurumlara; ba¤›ms›z,
tarafs›z ve bilirkifli
niteli¤indeki baflka bir
kurum taraf›ndan
akreditasyon verilmesi ile,
verilen kurum akredite
edilmifl olur.

olmak için denemek gerekmektedir. ÜrGe
sürecinin gere¤i gibi sonuç verip vermedi¤i
nihai prototiplerin, pilot üretimden ç›kan
ürünlerin özellikleri bu ölçümlerle
saptanacakt›r. Bu flartlar alt›nda ürününüz
bekledi¤iniz özellikleri veriyor mu? Güvenli
mi? Güvenilir mi? Dayan›kl› m›? Ürün ömrü
boyunca güvenli, güvenilir, ve dayan›kl› kalacak
m›?  Bu sorular›n cevab› ömür deneylerinden
elde edilecektir. Ömür deneyleri, ürünü
beklenen ömrü boyunca çal›flt›rmakt›r. Yahut
bozuluncaya kadar çal›flmaya b›rakmakt›r.
Ancak 10 y›ldan fazla bir ömür beklenen
buzdolaplar›, 200-300 bin kilometre ömür
beklenen otomobil motorunun ömrünü bu
kadar süre çal›flt›r›p ö¤renmek pratik de¤ildir.
Bunun için ürünü veya bir parças›n› kullan›m
flartlar›ndan daha zorlu flartlarda çal›flt›racak
ve elde etti¤iniz sonuçlar› de¤erlendirip o
ürünün veya parças›n›n ömrü hakk›nda bir
fikir edineceksiniz. Bu deneylere h›zland›r›lm›fl
ömür deneyleri ad› verilir. Bu deneylerde
uygulanan zorlu flartlar ve de¤erlendirme
yöntemlerinin bir k›sm› standartlarda
belirtilmifltir.  H›zland›r›lm›fl ömür deneyi için
bilgi bulunmayan ürünler için bu flartlar› ve
deneyleri sizin kendi deneyiminize dayanarak
tasarlaman›z gerekecektir. Ancak bu çal›flma
 yeteri kadar baflar›l› olmayabilir. H›zland›r›lm›fl
ömür deneyleri ÜrGe sürecinin en  karmafl›k
aflamalar›ndan biridir. Bu ölçümler ve bu
deneyler için her ürüne özgü belirlenmifl
standartlar ile tarif edilmifl flartlarda yap›laca¤›
 için bu flartlar› sa¤layan donan›m ve alt yap›s›
olan  laboratuar gerekmektedir. Baz› ürünler
için ve baz› pazarlar için bu laboratuarlar›n
akredite* edilmifl olmalar› bile istenmektedir.

         Pahal› olan bu donan›m ve alt yap›lar
çok s›k kullan›lacaksa ve kendisini ödüyorsa
sat›n al›nabilir, laboratuarlar kurulabilir. Ayr›ca
bu donan›m› çal›flt›racak deneyleri yapacak



mühendis ve teknisyenlerin istenen deneyimi
kazanmalar› da zaman almakta, e¤itimleri de
bir maliyet daha getirmektedir. S›k
kullan›lmamalar› halinde çok h›zl› geliflen bu
donan›mlar bir süre sonra geçersiz olmakta,
güncellefltirmek için de yüksek bedeller ödemek
gerekmektedir.

Bu ba¤lamda sizin  ÜrGe sürecindeki
gereksinimlerinizi göz önüne alarak bu
donan›mlar› sat›n almak ve bunlar› kullanacak
elemanlar› yetifltirmek veya bu hizmetleri veren
mühendislik firmalar›na baflvurmak seçenekleri
aras›nda bir tercih yapman›z gerekecektir.

Bütün donan›mlar yaz›l›mlar ile  ifller hale
gelmektedir. Gereken donan›m ve yaz›l›mlar›
edinmek istemeniz halinde de size yard›m  edecek
dan›flmanlar  ve firmalar bulunmaktad›r.

(Bu konuda böyle bir firman›n kurucu ve
yöneticisinin düflüncelerini içeren bir yaz›y› Ek4‘te
dikkatinize sunuyoruz)

Ürününüzü pazara sunmadan önce ÜrGe
sürecinin önemli bir aflamas› daha vard›r. Kütle
üretiminde ilk partinin sonunda, tek üretilen
ürünlerde de iflletmeye alma ifllemi sürecinde
yap›lan ölçüm ve deneyler üretim araçlar›n›n
onaylanmas›na da yard›mc› olur.

Ürünün tasar›m›nda prototip üretiminde
ve üretim araç ve gereçlerinin tasar›m ve
üretiminde ak›lda tutulacak önemli bir husus
vard›r. Ürünlerin güvenli,  güvenilir, ve dayan›kl›
olmalar› istenen özellikleri sa¤lamalar› yani kaliteli
olmalar› için ÜrGe’nin prototip üretme ve
deneme aflamalar›nda çok dikkatli olmak gerekir.
 Ürge sürecini siz sahipleniyorsan›z  ÜrGe sürecini
çok iyi izlemeniz veya izletmeniz gerekir. Bu
arada PSS’i en aza indirmeyi ihmal etmeden…
Bütün bu faaliyetinizin maliyeti ürün sat›ld›ktan
sonra do¤abilecek flikayetleri giderme
maliyetinden düflüktür.
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 3. ÜRGE VE PROJE YÖNET‹M‹

“ÜrGe bir süreçtir” dedik. Di¤er yandan
“XXX” ürününün gelifltirilmesinden bahsediyorsak
bu bir “XXX ürünü gelifltirilmesi projesidir”.
Projenin süreci ÜrGe sürecinin aflamalar›n›
içerir, proje yönetim esaslar›na göre
yönetilmelidir. PSS’nin (Pazara Sunum Süresi)
azalt›lmas›n›n üzerinde durduk. Projelerin
yönetiminin bu sürenin azalt›lmas› ile ne denli
ilgili oldu¤u çok aç›kt›r.

‹flletmeniz ne kadar küçük olursa olsun,
ÜrGe’de  çal›flacak yaln›z siz de olsan›z,
yapacaklar›n›z› bir proje mant›¤› içinde
yürütmenizi öneriyoruz.  Projenin hangi günde
bitti¤i, bitti¤i gün belli olmamal›. Projenin
kritik aflamalar›n›n neler oldu¤u projeyi
olufltururken kestirilmeli, bu aflamalar›n
tamamlanaca¤› tarihler ön görülmelidir.
Bunlara eski, karayollar›ndan al›nma bir tabir
ile “kilometre tafl›” diyoruz. Her kilometre
tafl›na geldi¤inizde yapt›klar›n›z
planlad›klar›n›zla uyum içinde mi?
Bakacaks›n›z. Bitmemifl ifller varsa gelecek
kilometre tafl›na kadar yap›lacak iflleri nas›l
etkiliyor bakacak ve önünüzdeki aflamada ifl
yo¤unlu¤unuzu art›racaks›n›z, belki ek
personel veya ek araç gereç edineceksiniz.
Yahut projenin ürünün ç›k›fl› ne kadar
ertelenecek hesap edeceksiniz. E¤er ifller iyi
gitmifl hatta baz› ifller h›zl› gitmiflse ürünün
sat›fla arz› ne kadar öne çekilebilir hesab›n›
yapacak, reklamdan sat›fl kanallar›na kadar
di¤er süreçlerin önceden haz›rlanmas›n›
sa¤layacaks›n›z.

       ÜrGe projesi de bütün di¤er projelerde
oldu¤u gibi çal›flanlar›n  zihinsel ve bedensel
emeklerini  proje hedefi için birlefltirdikleri
ve bir tak›m olarak çal›flt›klar› bir ortamd›r.
Bu tak›ma her fleyden önce bir lider
gerekmektedir. Bu lider siz de olabilirsiniz .
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Liderin ve tak›m elemanlar›n›n seçimi elbette
gelifltirilecek ürünün özelliklerine göre
olacakt›r ama tak›m›n proje sonuna kadar
hedefe kilitlenmifl bir tak›m olarak kalmas›
için baflka özelliklerin de bulunmas› gerekir.
Bu insan gücünün oluflturulmas›nda  sizin
insanlar› tan›madaki deneyiminiz çok
önemlidir.

Ürün Gelifltirme Proje
Grubunun Kurulmas›

Proje Grubunun Kurulmas›

Proje grubunun kurulmas› proje
liderinin seçilmesi ile bafllar. Gerekli
uzmanl›klar  belirlendikten sonra uzmanlar
seçilerek proje grubu oluflturulur.

• Proje Liderinin Seçimi: Projenin
içeri¤ine göre belirlenecek liderin baz›
sorumluluklar› yerine getirebilecek özelliklere
sahip olmas› gerekmektedir. Ekip çal›flanlar›n›
yönlendirebilmeli, proje önerisinin
gerekiyorsa yap›labilirlik analizini haz›rlamal›,
 projenin teklif aflamas›ndan sonuçlanma
aflamas›na kadarki tüm ifllemleri koordine
etmeli,

• Gereken Uzmanl›klar›n Belirlenmesi:
Proje lideri çal›flman›n içeri¤ine göre hangi
konularda uzmana ihtiyaç oldu¤unu belirler
ve uzmanlar› seçerek proje ekibini oluflturur.

• Uzmanlar›n seçimi: Öncelikle mevcut
personel içinden gereken uzmanlar proje
ekibine önerilir. Ancak mevcut personel
içinde ihtiyaç duyulan uzmanlardan baz›lar›
bulunmuyorsa d›flar›dan proje süresince
destek almak üzere uzman aray›fl›na gidilir.

3. ÜrGe
ve Proje
Yönetimi

Liderin proje tak›m›n› olufltururken söz
sahibi olmas› gelecekteki baz› problemleri
önleyece¤ini de hat›rlatmak isteriz.

K›lavuzun muhtelif yerlerinde sürecin baz›
aflamalar›nda iflletmenizin  dan›flman  mühendislik
firmalar› ile çal›flmas› öneriliyordu. Bu müflterek
çal›flman›n faydal› bir sonuca ulaflmas› için baz›
flartlar›n yerine getirilmesi gerekir:

• Dan›flman flirketten veya üniversitenin
biriminden istekleriniz aç›k ve net olmal›

• Karfl›l›kl› mali, teknik ve etik
yükümlülükleriniz belirlenmifl olmal›

• Baflar› ölçütü belirli olmal›

Ek3‘te bulaca¤›n›z öneriler do¤rultusunda
yapaca¤›n›z  bir sözleflme ile bütün bu hususlar
aç›k biçimde belirtilmifl ve taraflarca anlafl›lm›fl
ve yetkililer taraf›ndan imzalanm›fl olmal›d›r.

ÜrGe süreçlerinin maliyetleri daha önce de
vurgulad›¤›m›z gibi yüksektir. Ayr›ca riskler tafl›r.
Sizin dikkatli ve bilinçli çal›flman›zla bu riskler
azalabilir. Ama yine de devlet bu riski sizinle
paylaflmak üzere baz› önlemler alm›flt›r. Destekler
sunmaktad›r. Bu destekler, ÜrGe’yi de içine alan
araflt›rma – gelifltirme (ArGe) faaliyetleriniz için
yapaca¤›n›z yat›r›mlar›n›z ve ArGe/ÜrGe Projesi
 olarak belirli bir ürününüzü gelifltirmek için
yapaca¤›n›z faaliyetler için verilmektedir.

ÜrGe süreci bitti mi?  Keflke bitse idi. Ama
sat›fl sonras› müflterinin sesini dinlemek ürün
hakk›nda onun gözlem, düflünce ve hiç arzu

D›flar›dan al›nacak uzmanl›k haftan›n belirli
günlerinde üniversite ve araflt›rma
kurumlar›ndan dan›flmanl›k fleklinde olabildi¤i
gibi, proje süresince sürekli çal›flt›rmak üzere
birkaç kiflinin istihdam edilmesi fleklinde de
olabilir.
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düflmemek,  iflletmeye ait haklar›n güvence alt›na
al›nm›fl olmas›,

•Bulufllar için ald›¤›n›z patent belgesi ve
tasar›m tescilleri için sizden para ve royalty
karfl›l›¤›nda lisans isteyenlerin olmas›,

• Yeni üretim araçlar›ndaki aksama ve
yanl›fll›klar dolay›s›yla teslimat problemlerinin
olmamas›,

• Tasar›mla ilgili güvenlik problemlerinin
ç›kmamas›,

• Tasar›mla ilgili güvenirlilik problemlerinin
ç›kmamas›,

• Dayan›m›n›n  beklentileri karfl›lamas›,

• Sat›fl sonras› hizmetlerin en az olmas›,

• Garanti giderlerinin en az olmas›,

‹dealde baflar› bu flekilde ifade edilse dahi
siz deneyiminizle müflterinin kabul edece¤i ve
maliyet bak›m›ndan kabul edilebilir s›n›r de¤erler
ile bu ifadeleri pratik  ölçütler haline sokabilirsiniz:
Örnek olarak “minör güvenlik problemleri 300ppm
(milyonda bir) olacakt›r.” gibi…

K›lavuzun bafl›nda da belirttik, burada
yaz›lanlar siz yöneticiler için bir hat›rlatma
özelli¤indeki bilgilerdir. ÜrGe ülkemizin sanayiinin
art›k çok iyi yapma zorunda oldu¤u bir süreçtir.
Marka tan›nm›fll›¤› ürün sat›fl› için nas›l  bir gerek
ise, ürün,  endüstriyel tasar›m› ve özellikleri ile
markan›n tan›nm›fll›¤›n›n devam› için en önemli
flartt›r.

Ürününüzün bu flart› sa¤lamas›nda bu
k›lavuzun bir yard›m›n›n olmas› ‹SO-KATEK’in k›vanc›
olacakt›r.

edilmez olsa da flikayetlerini de¤erlendirip
ürüne aktarmak gerekecektir. ÜrGe sürecini
sahiplenenlerin en büyük ideali bu
de¤iflikliklerin hiç gerekmeyece¤i flekilde bir
ürün gelifltirmektir. Belki “hiç” için çok u¤rafl›
gerekir  ama sat›fltan sonraki müflteri
flikayetlerini  çok çok azaltmak mümkündür.

4. RAPORLAMA

Ürün gelifltirme sürecinizi tamamlad›n›z.
fiimdi sürecin ilk bafl›nda haz›rlad›¤›n›z dosyay›
aç›n. Süreç boyunca yapt›¤›n›z planlar› gözden
geçirin. Hangi aflamalarda tak›ld›¤›n›z›, size zaman
ve para kaybettiren faaliyetlerinizi gözden geçirin.
Ulaflt›¤›n›z sonuçlar› proje ekibindeki arkadafllar›n›zla
paylafl›n. Bunlar› bir rapor olarak yaz›n ve dosyaya
ekleyin Bir sonraki sürecinizde bu hatalara
düflmemeye gayret edece¤iniz kesin ama bu gibi
kay›tlar sizi hatalar› tekrardan koruyacakt›r.

SON SÖZ

Bir iflletmenin sahibi ve üst yöneticisi olarak
ürün gelifltirme süreci ile ilgili göz önüne alman›z
gereken hususlar› dikkatinize getirdik. Peki... bu
süreci uygulad›n›z, sonucu nas›l
de¤erlendireceksiniz? Bu sorunun yan›t›n› bir ifl
adam› olarak kolayca verebilece¤inizi biliyoruz.
Ama yine de size yard›mc› olmak için baflar›
ölçütlerine dikkatinizi çekmek isteriz.

• Ürünün veya hizmetin planlanan zamanda
PSS(Pazara Sunum Süresini)’ni minimize ederek
pazara girmesinin sa¤lanmas›

• Ürün veya  hizmetin ticari baflar› kazanmas›,
yani beklenen kârl›l›¤› sa¤lamas›,

• Geliflmifl bir ürün ise pazar pay›n› korumas›
ve art›rmas›,

• Ürün yepyeni ise  pazar›n› yaratmas› ve
rakiplerin pazara girmeden önemli bir pay almas›,

        • Fikri haklar yönünden baflkalar› ile  çeliflkiye

4.
Raporlama

Son Söz
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Müflteri
ihtiyaçlar›nda

de¤iflim

Pazar pay›
durumu

Pazar araflt›rmas›

Teknolojideki
geliflme

Sat›fl
durumu

Rekabetin
davran›fl›

Firman›n mali
gücü

Yeni ürüne
gereksinimine

karar

Yeni ürüne
gereksinim yok

Yeni ürüne gerek
var

Müflteri isteklerinin
teknik/mühendislik

diline çevrilmesi

Muhtemel
sat›fl fiyat›

Muhtemel
sat›fl plan›

Ürün hakk›nda
bilgiler

Müflterinin mevcut,
gizli ve gelecekteki

istekleri

Mümkünse tersine
mühendislik

çal›flmalar›n›n
yap›lmas›

Ürünün yaklafl›k
tasar›m›

Gereken üretim
süreci ile ilgili

öngörüler

Malzeme iflçilik ve
di¤er girdiler için

öngörüler

Toplam fizibilite
bilgileri

Ürünün tan›m›

Ürünün fizibilitesi için
gerekli bütün bilgiler

mevcut

Ürünlerin teknik
fizibilitesi

Ürünlerin mali
fizibilitesi

Ürünler aras›ndan
seçim

Ürün
gelifltirilmesi

sürecine bafllama
karar›

A

Fikri haklar ile ilgili
araflt›rma sonuçlar›

Di¤er alternatiflerin
araflt›r›lmas›

Hedef
pazarlar

EK 1
Ürün
Gelifltirme
Süreci
Ak›fl›
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Projenin bafllamas›

Projenin bütçesi

Proje kitapç›¤›n›n
haz›rlanmas›

Kitapç›¤›n projenin
müflterisine
sunulmas›

Proje liderinin
seçilmesi

Gereken
uzmanl›klar›n
belirlenmesi

Uzmanl›klar›n
tespiti

Personel giderleri

Projeye özel
teçhizat
yat›r›m›

Projenin pay›na
düflen amortisman

Projede
kullan›lacak sarf

malzemesi

Proje için al›nacak
d›fl uzmanl›k
hizmetleri

Aktivitelerin
belirlenmesi

Ara hedeflerin
belirlenmesi

Kilometre tafllar›n›n
belirlenmesi

Gannt ve
benzeri

cetvellerin
yap›lmas›

Kitapç›¤›n
onaylanmas›

El s›k›flma

Projenin bafllamas›

Uzmanl›k hizmet
anlaflmalar›n›n

yap›lmas›

Eksik personelin
ifle al›nmas›

‹fl bölümü

Tasar›m

Projeye devlet
yard›mlar› için

baflvurma

‹lgili ürüne ait
tasar›m tescillerinin

elde edilmesi

Bulufllar için al›nm›fl
patentler ve

baflvurular›n elde
edilmesi

Bilgilerin
incelenmesi ve yeni
ürünler için sonuçlar

Uzmanl›k
hizmetlerinin tarifi

Uygun uzmanlar›n
bulunmas› için

mülakatlar

Uzmanlar ile
anlaflmalar›n
imzalanmas›

‹flin ve elemanlar›n
özelliklerinin tarifi

Adaylar›n daveti
ve

de¤erlendirilmesi

Seçim ve ifle alma

‹fl bafl› e¤itim
program›n›n
uygulanmas›

A

B

Proje grubunun
kurulmas›

D›flar›dan al›nmas›
gereken

uzmanl›klar için
öngörü

Fikri haklar
yönünden
araflt›rma
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Proje baflvurusu
yap›lacak m›?

TTGV
Baflvuru
haz›rl›¤›

T‹DEB Baflvuru
haz›rl›¤›

KOSGEB baflvuru
haz›rl›¤›

Baflvurular›n
yap›lmas›

Proje için gerekli
teçhizat›n
al›nmas›

Endüstriyel tasar›m

Hizmet
al›m› yolu ile

mi?

Müflteri isteklerine
ait verilerin
incelenmesi

Pazar›n son
durumunun
incelenmesi

Mühendislik diline
çevrilmesi

Ürünün endüstriyel
tasar›m

alternatiflerinin
haz›rlanmas›

Ürün tasar›m›n›n
seçimi

Uzman veya uzman
kuruluflun

belirlenmesi

B

C

Evet Hay›r Gerekçeler
nedir?

Elde edilecek
 kayna¤›n

 kullan›lmamas›n›n
sorumlulu¤unu

kim al›yor.
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Ürünün pazara
sunulacak halini

belirten flartname
hakk›nda

mutabakat

Bütünden
bafllayarak parça
tasar›mlar›na ait
sorumluluklar›n

da¤›t›lmas›

Parça
tasar›mlar›n›n
haz›rlanmas›

Ürün ile ilgili
çal›flma ve tasar›m

Yan sanayi ve
malzeme

tedarikçilerinin
çal›flmalar›

Prototiplerin
haz›rlanmas›

Parçalar›n bütün ile
uyuflmas›n›n
irdelenmesi

Tasar›m
çal›flmalar›

sonunda ortaya
ç›kan ürün
özellikleri

Ürün prototipinin
ortaya konmas›

Ürün prototipinin
ifllevsel

denemelerinin
yap›lmas›

Ürün prototiplerinin
yap›sal

denemelerinin
yap›lmas›

Ürünün
ifllevsel özelliklerinin

irdelenmesi

Ürünün
yap›sal ve ifllevsel

özelliklerinin standartlara
göre irdelenmesi

Firma bünyesindeki
üretim araç

donan›m biriminin
çal›flmalar›

Tedarikçilerin
üretim araç ve

donan›mlar› ile ilgili
çal›flmalar

Üretim donan›m ve
araçlar›n›n tasar›m›

Üretim araç ve
donan›m›n›n

üretimine
geçilmesi

Araç ve donan›m›n
yard›m› ile üretilmifl
ilk örneklerin elde

edilmesi

C

D

E
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Pilot üretim veya
iflletmeye alma

Müflteride deneme

Laboratuarda
deneme

Sertifikasyon alma

Olumlu sonuç?

Pazara sunum

Sürecin raporunun
yaz›lmas›

D

E

Evet

Hay›r
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EK 2 YAZILIM ÜRÜNÜ GEL‹fiT‹RME

Cemil Türün, ‹SO – KATEK Üyesi, Yo¤urt
Bilgisayar Teknolojileri Tic. Ltd. fiti.

Bu ekte, yaz›l›m konusunda ürün gelifltirme
sürecini yaflanm›fl bir örnekle anlatmaya
çal›flaca¤›z. Yukar›da da belirtildi¤i gibi, ürünün
bir hizmet, yaz›l›m, kamyon ya da kamyon kasas›
olmas›ndan ba¤›ms›z olarak, pek çok çal›flman›n
ortak oldu¤unu gözlemleyeceksiniz.

Bir yaz›l›m ürünü gelifltirme öyküsü: Archer

Bir ürün gelifltirme örne¤i olarak 1997-
1998 y›llar›nda ülkemizde üretilip dünya çap›nda
da¤›t›m› yap›lm›fl olan Archer adl› çizgi film
üretimi yaz›l›m›n› ve bir ürün olarak Archer’›n
geliflim sürecinden belli bafll› olanlar›n›
aktaraca¤›z.

1- Ürün fikri nereden ortaya ç›kt›?

Ülkemizde ürün gelifltirme fikirlerinin
ço¤unda oldu¤u gibi, alternatifi yurt d›fl›ndan
sat›n al›nmak zorunda olan bir üründü Archer
da. 1996 y›l›nda sat›n al›nm›fl olan bir çizgi film
boyama ve üretme yaz›l›m›n›n yüksek sat›n alma
ve bak›m bedelleri bizleri yerli bir alternatif üretimi
aray›fl›na yöneltti. O s›ralarda profesyonel olarak
çizgi film üreten bir atölyede çal›flmaktayd›k.

2- Yeni ürün ortaya koyma karar› nas›l
verildi?

        ‹ngiltere’den ithal edilen bir çizgi film
program›n› sat›n al›p kullanmaya çal›flan
iflletmemizde, k›sa zamanda yabanc› ürünün
yaratt›¤› sorunlar ortaya ç›kt›. Yaz›l›m›n sadece
verilen belirli bir sistemin konfigürasyonda
çal›flabildi¤i ve bu sistemin deste¤inin firmadan
al›namad›¤› görüldü (Sistem destek uzman›
yabanc› firmadan ayr›lm›flt›). Bunun üzerine,
“acaba bu yaz›l›m› biz Türkiye’de gelifltirebilir
miyiz?” sorusu akl›m›za geldi. Asl›nda bu tür bir
ürünün kullan›c›s› durumundayd›k ancak e¤itim

seviyemiz ve geçmiflimiz bize bu ürünün daha
iyisini ülkemizde yapabilece¤imize ikna etti.

3- Tersine mühendislik:

Hemen bir gün içerisinde yabanc› rakip
ürününün en temel özelli¤inin taklit edilip
edilemedi¤ini test ettik. Burada yapt›¤›m›z asl›nda
tam anlam›yla bir yaz›l›m tersine mühendisli¤i
de¤ildi. Yani bizler, elimizdeki yabanc› ürünün
yaz›l›m kodunu aç›p içine girmedik, zaten buna
imkan›m›z da yoktu. Bizim tersine
mühendisli¤imiz, ürünü çok iyi tan›mak ve temel
özelliklerinden bizce en cazip olan›n›n benzerini
yap›p yapamayaca¤›m›z› test etmek oldu. Sonraki
24 saat içinde de bunu yapabilece¤imizi gördük!

4- fiimdi ürün gelifltirme fikri olgunlafl›yor.

Bizim ürünümüz, rakipte olmayan özellikler
içerecekti. Bunlardan en önemlisi, bizim ürün
yayg›n iflletim sistemi olan Windows üzerinde
çal›flacakt›. Rakibin ürünü ise o s›rada hiç
bilinmeyen ve tan›nmayan Next Step iflletim
sistemi üzerine yaz›lm›flt› ve ürün bir bilgisayara
yüklü olarak paket halinde (turnkey) geliyordu.
Bundan baflka, çizgi film yapan stüdyolar›n teknik
bilgiye haiz yerler olmamas› gibi nedenlerle
bak›m› zor bir üründü.

 Bizim ürünün Windows üzerinde çal›flacak
olmas›, hem ürünün fiyat›n› rahatlatacakt› hem de
tüketici gözünde ürünün zorluk seviyesini dengeleyici
bir imaj oluflturacakt›. K›lavuzumuzun daha
yukar›daki k›s›mlar›nda, tersine mühendislik
konusunda hayli detaya iniliyor. Bizim durumumuzda
ise yaz›l›m yani programlama çok teknik bir konu
oldu¤undan, biz de yapt›¤›m›z araflt›rmalar› çok
özetle geçiyoruz. Asl›nda ‹ngiliz menfleli ürünü bizler
enine boyuna incelemifl ve tek tek her fonksiyonunun
nas›l ele al›nmas›n›n daha uygun olaca¤›n›
defterlerimize yazm›flt›k. Ancak hemen belirtelim
ki, yabanc› ürünün fikri haklar›na çok dikkat ederek
çal›flmam›z› yap›yorduk.

EK 2
Yaz›l›m
Ürünü

Gelifltirme



fians›m›za her iki ihtiyac›m›z› birden ayn›
kaynaktan karfl›layabildik. Archer’›n boyama
ve çizimlerini s›raya koyup test etme
fonksiyonlar›n›n yan›na “compositing” yani
kurgulama fonksiyonunu eklemek üzere bir
yaz›l›m ar›yoruz demifltik. Bu yaz›l›m için en
yak›n aday, küçük bir yaz›l›mevince üretilen
Illuminaire adl› programd›. Archer’›m›z› eksik
olan kurgulama fonksiyonunda Illuminaire’e
plug-in yani ek yaz›l›m olarak
konumland›rmay› düflündük. Bu az bilinen
ama bizce baflar›l› compositing yaz›l›m›n› alan
birisi yan›nda Archer’› da alabilecekti. Biz de
Archer isteyen birisine yan› s›ra Illuminaire’i
de satacakt›k.

Bu amaçla Illumiaire’in web sayfas›ndan
yaz›l›m› kimin temsil etti¤ini araflt›rd›k. Los
Angeles’te bir flirket ç›kt› karfl›m›za. Uzun bir
telefon görüflmesi sonucunda karfl›m›zdaki
firma Archer’la samimi bir flekilde ilgilendi
ve bizden daha fazla bilgi istedi.

(Burada önemli bir not daha düflmemiz
gerekiyor: ‹nternet’in yayg›nlaflmas›
ülkemizdeki ve baflka geliflmekte olan
ülkelerdeki ürün tasar›mc›lar›na da inan›lmaz
olanaklar getirdi. Eskiden eriflmemiz olanakl›
olmayan say›s›z bilgi, belge ve resme rahatça
eriflir olduk.)

Arada geçen yaz›flma ve konuflmalar
neticesinde bir gün kalk›p Los Angeles’e
gittik. Da¤›t›mc› kuruluflun ofisine
vard›¤›m›zda gördük ki ofisin önündeki bayrak
dire¤ine Amerikan bayra¤›n›n yan› s›ra Türk
bayra¤› da çekilmifl idi. Gözlerimiz yaflararak
içeri girip yaz›l›m›m›z›n demostrasyonunu
yani sergilemesini yapt›k. Gerçekten de
ürünümüz, ki o s›rada sadece yar›m
denebilecek bir durumdayd›, da¤›t›mc›
firmada iyi etkiler b›rakm›flt›.

Yaz›l›mda fikri haklar üzerine bir not:
Yaz›l›m, ülkemizin de tabi oldu¤u Avrupa
Fikri Haklar Sözleflmelerine göre
patentlenebilir bir ürün de¤ildir. Zaten
yaz›l›m›n kaynak kodu denilen ana içeri¤i
sakl›d›r ve bu kaynak kodu çözmeye çal›flarak
tersine mühendislik yapmak kanunlara ayk›r›
bir eylemdir.  Ancak A.B.D. kanunlar›nda
bu konular farkl› ele al›nm›flt›r ve orada
yaz›l›mlarda kullan›lan baz› yöntemler
patentlenebilmektedir.

5- Sonraki ad›mlar:

Ürünümüze o s›ralarda aram›zda
konufltu¤umuz bir tarihi kiflilikten esinlenerek
“Okçu” yani Archer ad›n› koyduk. Bu kiflilik hem
iyi bir savaflç› hem de bir matematikçi ve ressam
olan yeniçeri Matrakç› Nasuh idi. Ekibimizde
bulunan bir çizer arkadafl›m›z bu kifliye can
kazand›rd› ve elinde yay› olan ve ok olarak da
resim f›rças› atan bir yeniçeri karakteri çizdi.
Böylece Archer yaz›l›m›m›z bir ete kemi¤e
bürünmüfl de oldu.

Archer, ilk zamanlarda sadece çizgi film
üreten küçük atölyelerde kullan›lacak bir boyama
program› olarak tasarlanm›flt›. Rakip üründe olan
“compositing”, yani renklendirilmifl çizimlerin
bir araya getirilerek bir sahne oluflturulmas›
anlam›na gelen birlefltirme fonksiyonunu Archer’a
koyamayaca¤›m›z› düflünüyorduk. O ilk
zamanlarda gözümüzde büyüyen bu ifli yapacak
baflka bir yaz›l›m aramaya karar verdik.

6- Bir da¤›t›mc› buluyoruz.

Belki bilmiyorsunuzdur, Türkiye yaz›l›m
üretiminde belki fena bir yerde de¤il ama yaz›l›m
ihracatç›s› olarak dünyada hiç ad›m›z yok. Biz
Archer’› bafltan itibaren ihraç mal› olarak
konumland›rm›flt›k. Bunun için de yurt d›fl›nda
kat›ld›¤›m›z fuarlarda gördü¤ümüz da¤›t›mc›
firmalardan biriyle anlaflmam›z gerekiyordu.
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bahçesinde kaderine terk edecektik. O s›ralarda
Archer’› üretmeye soyunmufl ana kadro (anne
ve baba) olarak iki kifliydik. Ancak Archer yavafl
yavafl kendisine daha fazla say›da destekçi talep
etmeye bafllam›flt›.

9- Archer’› dört bafl› mamur bir yaz›l›m
olarak ortaya koymaya karar veriyoruz.

Bu karar› verdikten sonra, ürünümüzün
yeni hayat› bafllad›. Bu yeni hayatta art›k
bebeklikten ç›kan Archer’a ekranlar›n›
tasarlayacak bir tasar›mc›, paketleyecek ürün
müdürü, el kitab›n› kaleme alacak yazar,
da¤›t›m›n› yapacak distribütör, sat›fl›n› yapacak
kifliler, sat›fl sonras› bak›m›n› yapacak uzmanlar
vb. gerekecekti. Bütün bu ihtiyaçlar› gören bizler,
daha önce çal›flt›¤›m›z iflletmeden, gerekli kanuni
anlaflmalar› yaparak ayr›ld›k.

Böylece Archer’a talep etti¤i destekleri vermek
üzere firmam›z çal›flmaya bafllad›. O s›ralarda
olas› hiçbir destek ve devlet/özel kaynaklardan
haberdar olmad›¤›m›z için, bir k›sm›m›z web
sayfalar›, reklam animasyonlar› vb. üretiyor geri
kalan›m›z da Archer’›n ürün haline
getirilmesindeki kalan ad›mlar› atmaya gayret
ediyorduk. Bu mücadele bir y›l daha sürdü. Bu
bir y›l içinde Archer tam 6 modülden oluflan
hayli sa¤lam bir yaz›l›m program› halinde
olgunlaflt›. Bo¤aziçi Üniversitesi’nde ‹ngiliz
Edebiyat› ö¤rencisi bir arkadafl bulduk ve o bize
Archer’›n kullan›m k›lavuzunu yazd›. Tabii bunun
için bizim aram›zda haftan›n iki gününü geçirip
Archer’›n yaz›l›m›n› gelifltiren ekibe sorular
sormas› gerekiyordu. Sonunda ‹ngilizce olarak
kaleme al›nm›fl bir el kitab›m›z da olmufltu.
Archer’›n kullan›c› menüleri ve ekranlar› da
‹ngilizce olarak tasarlanm›flt›. Bunun nedeni
Archer’›n as›l hedef kullan›c›lar›n›n yurt d›fl›ndaki
çizgi film stüdyolar› olmas›yd›. Türkiye’de Archer’›
almak isteyebilecek herkesin zaten yabanc›
yaz›l›mlar kullanmakta olduklar›n› biliyorduk.
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7- Archer’› müflterileri ile buluflturuyoruz.

Bu ziyaretimizden birkaç ay sonra Amerikal›
firma bizlere o s›ralarda yap›lacak olan bir mesleki
fuarda kendileriyle ayn› stand’da durarak Archer’›
da tan›tmay› önerdi. Bu fuar bizim mesle¤imizde
çok önemli bir yer tutan ACM SIGGRAPH fuar›yd›
ve o y›l (1997) Los Angeles’te yap›lacakt›.

Archer’› müflteri adaylar› önüne ç›karmak
için alt›n bir f›rsatt› bu ve hemen de¤erlendirdik.
Merkezi bir noktada olan stand’›m›za gelen
potansiyel müflterilerden gelen ön
de¤erlendirmeleri dinledik. Ancak bu fuardan
önce beklenmedik bir geliflme olmufl ve bizim
kendimizi yan yana konumland›rd›¤›m›z
Illuminaire adl› yaz›l›m› üreten firmay›, dev
boyutlarda bir kurulufl, Discreet Logic adl› bir
firma sat›n alm›flt›. Illuminaire’i de pazarda farkl›
flekilde konumland›rmay› planl›yorlard› ve
yaz›l›m›n da¤›t›m› da baflka bir kanaldan
yap›lacakt›. Bizler de çaresiz kendi composer
modülümüzü yazmaya yani gelifltirmeye karar
verdik.

8- Archer’›n varolufl savafl›!

Art›k kendi hayat›n› yaflamaya bafllam›fl
olan yaz›l›m›m›z Archer, yavafl yavafl kendisini
ayakta tutacak ad›mlar› atmaya, yani bizlere bu
ad›mlar› dikte etmeye bafllam›flt›.

Bir ürün, ister kamyon kasas› olsun ister
çizgi film yaz›l›m›, onu üreten, ortaya ç›karan
insanlar için yaflayan ve geliflen bebekleri
gibidir. Nas›l ki bir bebek yaflamaya çal›fl›r
ve anne-babas›n› a¤layarak uyar›rsa, yeni
ürün de üreten kifli ya da kiflilerden ilgi,
destek ve g›da bekler.

Bizim Archer da bizlerden yani onu üreten,
gelifltiren insanlardan süt beklemeye bafllam›flt›!
Yani biz bu flekilde flakaya vurmufltuk. Ya Archer’›
dört bafl› mamur bir ürün olarak ortaya ç›karacak
ve istedi¤i beslenmeyi sa¤layacak ya da bir cami
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Daha ileride menüleri Türkçe’ye de çeviririz
diyorduk.

10- Örnek kullan›c›lar

San›r›m bu her üründe geçerlidir:
Ürününüzü ortaya ç›kar›rken elinizin alt›nda,
yani yak›n›n›zda mutlaka do¤ru hedef
kullan›c›lardan olsun. Bizler de Archer için iki
seviyeli hedef kullan›c›y› sürekli yak›n›m›zda
tutuyorduk. Birincisi, yaz›l›m›n tasar›m›nda da
çok katk›lar› olmufl olan, çizgi film animatörü ve
firmam›z orta¤› olan arkadafl›m›zd›. Onunla her
gün, ayn› ofiste beraber Archer’›n kullan›m›n›n
kolayl›¤› konusunda çal›fl›yorduk. Arayüz
dedi¤imiz ekran tasar›mlar›n› beraber yap›yorduk.
Ayr›ca bir de ‹stanbul’da yeni kurulmakta olan
çizgi film stüdyosuyla anlaflma yapm›fl ve onlar›
bizim avantajl› kullan›c›lar›m›z olmalar› konusunda
ikna etmifltik. Bizler de karfl›l›¤›nda Archer’›n
kullan›ld›¤› bir laboratuar olarak bu stüdyoya
gidecek, kullan›c›lar› yerinde izleyecektik.

11- Ve ihracat bafllad›.

Archer’› 1998 ortalar›nda rahatl›kla yurt d›fl›na
sat›lacak bir hale getirmifltik. Bunun için ayr›ca,
‹ngilizce el kitab›n› say›sal formatta da¤›t›mc›m›za
vermifl, yaz›l›m›z› kopyalamaktan korumak için
bilgisayara tak›lan ve dongle denilen bir koruma
yöntemi sat›n alm›fl bu uygulam›flt›k. Birkaç defa
Belçika’ya giderek dünya çap›ndaki da¤›t›m
a¤›n›n ortaklar›n›n topland›¤› toplant›lara kat›l›p
Archer’› onlara tan›tm›fl ve güçlü taraflar›n›
anlatm›flt›k. Beraberce sat›fl stratejileri gelifltirmifl
ve onlarla yaz›l›m›z›n zay›f ve güçlü noktalar›n›
paylaflm›flt›k. Sonra ayn› y›l içinde epeyce bir
para harcayarak Fransa ve ‹ngiltere’de de uzman
fuarlarda stand açt›k. Art›k dünya animasyon
çevreleri Archer diye bir yaz›l›m› tan›maya ve
rakiplerimiz de çekinmeye bafllam›flt›. ‹ngiltere’de
yay›nlanan sayg›n bir meslek dergisinde
yay›nlanan aç›klamal›, resimli övgü dolu yaz›
iflimizi kolaylaflt›rm›flt›. Art›k Archer dünyan›n

her yerinden talep edilen bir yaz›l›m haline
gelmiflti. Bombay’dan yani Hindistan’dan bile
befl kopya sat›n al›nm›flt› ve orada bir okul Archer
üzerinden e¤itim veriyordu.

Türkiye’de de Anadolu Üniversitesi Archer
ile e¤itim veriyordu. Ülkemizde de çok say›da
kullan›c› oluflmufltu. Bir ürün olarak Archer
kendini var etmifl ve sevdirmiflti.

Bizler, Archer’› ortaya ç›kartan ekip, bu
ürün ile çok önemli dersler ald›¤›m›z bir okulda
okumufl gibi olmufltuk. Art›k Türkiye’de yaz›l›m
üretilmez, üretilse de dünya standartlar›n›n
alt›nda olur diyenlere güzel bir cevab›m›z vard›.

EK 3 ÜRÜN GEL‹fiTIRMEDE UZMANLIK
ANLAfiMALARININ YAPILMASI VE G‹ZL‹L‹K
SÖZLEfiMES‹

ÜrGe sürecinde hizmet al›m›na veya bir
uzmanl›¤a  gerek duydu¤unuzda çok kere ifl
program›n›n bask›s› ile yap›lacak ifle yo¤unlaflabilir
ve psikolojik, ticari ve hukuki hususlar› gözard›
edersiniz. Ama daha sonra bunlar sorunlar yarat›r.
Hatta ürününüzün pazara ç›k›fl› ve sat›fl› engellenebilir.
Bu bak›mdan afla¤›daki öneriler size bir hat›rlatma
olarak sunulmaktad›r. Ama size özel durumda bir
hukuk adam›na dan›flman›z gerekecektir.

Uzman Seçim Aflamalar› Nelerdir?

1. Konu ile ilgili kiflilere ihtiyaçlar›n›z› bir teklif
iste¤ini yollayarak ya da do¤rudan konuflarak
aç›klay›n.

2. ‹lgili kiflilerden yaz›l› teklif al›n.

3. Tüm teklifleri dikkatle inceleyin.

4. Ücretler konusunda ihale mant›¤› yürütün.

5. En iyi teklifi verenlerle mülakat yap›n ve
referanslar›n› kontrol edin. Uzmanl›klar›n›n s›n›rlar›n›,
yeteneklerini, iflletmenize uyum becerisini, iflletmenin
problemlerle gelecekte de u¤raflabilmesi için
yönlendiricilik yap›p yapmayaca¤›na dikkat edin.

EK 3
Ürün
Gelifltirmede
Uzmanl›k
Anlaflmalar›n›n
Yap›lmas› ve
Gizlilik
Sözleflmesi



• Neden bu iflle ilgileniyorlar?

• Nas›l bir yaklafl›m takip edecekler?

• Müflterilerinin (yani sizin) duymaktan
hofllanmayacaklar› fleyleri yüksek sesle dile
getirebiliyorlar m›?

• Karfl›laflt›klar› zor, karmafl›k, hassas konular
hakk›nda örnek verebilirler mi?

Uzmanl›k Sözleflmesi

Uzmanl›k Sözleflmesinde Yer Almas›
Gereken Konular Nelerdir?

Uzmanl›k hizmet sözleflmesinde iflin kalitesi,
projede çal›flacak uzmanlar›n bilgi ve beceri düzeyi,
iflin sonuçland›r›lmas›, koordinasyon ve ödemeler
gibi konular garanti alt›na al›nmal›d›r.

• Müflterinin ve uzman›n isimleri

Taraflar aç›k adresleriyle ve k›sa bir flekilde
tan›t›l›r.

• Uzmanl›k projesinin konusu

Uzman›n yapaca¤› ifl ana hatlar›yla anlat›l›r.

• Uzman›n görevleri

Uzmandan beklenen hizmet aç›klan›r. Uzman
için bir taahhütname niteli¤indedir. Bu bölümde,
projede çal›flacak kiflilerin gerekli bilgi ve beceriye
sahip olacaklar›na dair beyanlar, projede
kullan›lacak yöntemler ve –istenirse- ele al›nmayacak
konulara yer verilebilir.

• Kuruluflun görevleri

Proje boyunca kuruluflun uzmana sa¤layaca¤›
destekler tan›mlan›r. Bu desteklerin baz›lar› proje
sorumlusunun atanmas›, bilgi akfl›n›n sa¤lanmas›
ve yetkililerle görüflmelerin sa¤lanmas›d›r.

• Önemli tarihler (iflin bitece¤i tarih dahil)

• Belirtilen kifli/kurumla temas sürelerinin miktar›
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6. Bir uzman› sadece ücretine bakarak
de¤erlendirmeyin!

7. Asgari afla¤›dakileri içeren bir sözleflme
haz›rlay›n.

a. Proje ç›kt›lar›n›n listesi

b. Projenin bitifl tarihi

c. Ödeme takvimi

d. Uzmanl›k projesinin de¤erlendirilece¤i
kontrol noktalar›

e. Sözleflmenin fesih flartlar›

f. ‹flletmede onay ya da ödemelerden
sorumlu kifli

g. Öngörülemeyen maliyetler konusunda
anlaflma

Uzmanlarla Görüflmelerde Dikkat Edilmesi
Gereken Noktalar Nelerdir?

Uzmanlarla yap›lan görüflmelerde flu sorular›n
sorulmas› faydal› olacakt›r:

• Daha önce ne tür ifller yapt›lar?

• Konu ile ilgili becerileri nelerdir?

• ‹fllerini hangi de¤er ya da prensipler
çerçevesinde yap›yorlar?

• F›rsat eflitli¤ine olan inanc›n› nas›l sergiliyor?

• Bu tür ifller için ücreti nedir? Ek hangi
maliyetleri öngörüyor?

• ‹lk tetkik için ücret al›yorlar m›? Ücretlere
yol ücretleri dahil mi?

• Bu zaman süresince ya da ihtiyaç
duyuldu¤unda uygun olacak m›?

• Kendileri hakk›nda baflka hangi bilgileri
verebilirler?

• Buna benzer ifllerle ilgili referanslar› nelerdir?



• Ücretler ve ödeme takvimi

Uzmanla kuruluflun anlaflt›klar› ücret ve
ödeme flekli belirtilir. Ücretin neyi karfl›lad›¤› aç›kça
ortaya konmal›d›r.

• Gözden geçirme sürecinin detaylar›

Projenin gözden geçirilmesi amac›yla
yap›lacak olan toplant›lar›n tarihi, yeri ve yap›s›
gibi konular ile ara raporlar ile ilgili bilgilere yer
verilir.

• De¤erlendirme metodolojisi – performans
göstergeleri

Proje sonuçlar›n›n ne flekilde
de¤erlendirilece¤i –varsa- performans göstergeleri
ile tan›mlan›r.

• Gizlilik

Uzman›n ve kuruluflun bilgilerinin üçüncü
taraflara aç›klanmamas›n› sa¤lamaya yönelik bir
maddedir.

• Anlaflmazl›k hali

Anlaflmazl›klar›n çözümlenememesi hallerde
yap›lacak ifllemler aç›klan›r.

• Müflteri ve uzmanlardan irtibat kiflileri ve
bu kiflilerin yetkileri
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G‹ZL‹L‹K SÖZLEfiMES‹ ÖRNE⁄‹

1-TARAFLAR

Bir tarafta, “.....................................................” adresinde mukim “...............................”
 (bu sözleflmede k›saca................ olarak an›lacakt›r.)

Di¤er tarafta “........................................................” adreslerinde mukim
“..................................................” ( bu sözleflmede k›saca ................. olarak an›lacakt›r.)
aralar›nda afla¤›daki koflullarda anlaflm›fllard›r.

2- SÖZLEfiME’N‹N KONUSU

Sözleflmenin konusu, ...........................’nun (PROJE ADI) projesi kapsam›nda.....................’da
yürüttü¤ü çal›flmalar ile ilgili olarak, kendisine................taraf›ndan verilen, aç›klanan gizlilik
içerdi¤i aç›kça belirtilen bilgi ve belgenin ......................’in onay› al›nmad›kça herhangi bir 3.gerçek
ve/veya tüzel kifliye aç›klanmamas›n› temin edecek olan gizlili¤in s›n›rlar›n›n ve koflullar›n›n
belirlenmesidir.

3- (PROJE ADI) PROJES‹ TANIMI

...................................

4- G‹ZL‹ B‹LG‹N‹N TANIMI

Sözleflmede tan›mlanan (PROJE ADI) projesi esnas›nda.........................
taraf›ndan.......................’ya aç›klanan ifl gelifltirme projesi ile ilgili fikir, proje, bulufl, ifl,metod,
ilerleme ve patent, telif hakk›, marka, ticari s›r ya da di¤er yasal korunmaya konu olan ya da
olmayan her türlü yenilik ve çal›flma esnas›nda ö¤renilecek yaz›l› veya sözlü tüm ticari, mali,
teknik bilgiler ve konuflma bilgileri s›r olarak kabul edilir.

5- TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLER‹

5.1. .............., (PROJE ADI) projesi kapsam›nda  gerekli her türlü bilgi ve belgeyi.......................’a
 vermeyi taahhüt  eder.

5.2........................iflbu sözleflmede söz konusu edilen proje ile ilgili bilgi, belge, firma ismi,
ünvan› ve firmalarla ilgili sair bilgi ve belgelerin gizli oldu¤unu ve bu nedenle, sadece kendisinin
ve çal›flanlar›n›n ifli gere¤i bilmesi gerekti¤i kadar›n›  bileceklerini ve bu bilgi ve belgelerin hiçbir
flekilde .......................’n›n izni olmaks›z›n 3.gerçek ve/veya  tüzel kifli ve kurulufllara çal›flma
amaçlar› d›fl›nda aç›klanmayaca¤›n› kabul ve taahhüt eder.

....................., kendi çal›flanlar›n›n veya kendileri ad›na ifl yapanlar›n iflbu sözleflmede öngörülen
gizlili¤e ayk›r› davran›fllar›ndan dolay› müfltereken ve müteselsilen sorumlu olup, çal›flanlar›n›n
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veya kendileri ad›na ifl yapanlar›n gizlilik ilkelerine riayet edece¤ini kabul ve taahhüt
eder....................., kendisi ad›na ifl yapanlar›n gizlili¤i ayk›r› tutum ve davran›fllar›
halinde,........................ ‘a karfl›  öncelikle sorumludur.

5.3. .................. taraf›ndan.........................’a temin edilmifl proje ile ilgili belge ve bilginin,
...................firmas›n›n r›zas› haricinde sözleflmeye ayk›r› olarak iffla edildi¤inin ...............firmas›
taraf›ndan  ö¤renilmesi halinde,.................. bundan dolay› sorumlu olacakt›r..........................,
bu bilgi ve belgelerin 3.flah›slara iletilmemesi için gerekli her türlü tedbiri almay› taahhüt etti¤i
gibi, her türlü tedbiri almas›na ra¤men, bu bilgi ve belgelerin yay›lmas›na mani olamad›¤›n›
ve/veya kusuru olmad›¤›n› ileri  sürerek  sorumluluktan KURTULAMAZ.

5.4.‹flbu sözleflmeye ayk›r› bir durumun gündeme gelmesi ile ...............,...........................
maruz kald›¤› her türlü maddi ve/veya manevi zarar›n› tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

MADDE 6. SÜRE

‹flbu sözleflmenin konusunu oluflturan gizlili¤e riayet yükümlülü¤ü,
....................’nin,.......................firmas› ile (PROJE ADI) projesinin bafllat›lmas› ile bafllay›p, bu
çal›flman›n bitiminden sonra da devam edecektir.

MADDE 7.  TEBL‹GAT

Taraflar noter kanal›yla adres de¤iflikliklerini bildirmedikleri sürece (7 gün içinde), iflbu
sözleflmede yaz›l› adreslerinin Tebligat Kanunu hükümlerine göre geçerli tebligat adresleri
oldu¤unu her türlü bildirim ve teslim için yukar›da belirtilen adreslerin kullan›laca¤›n› kabul
ederler.

MADDE  8. UYUfiMAZLIK

‹flbu sözleflmeden dolay› ihtilaf vukuunda ‹stanbul Sultanahmet Mahkemeleri ve ‹cra
Daireleri yetkili olacakt›r.

‹flbu sözleflme taraflar›n karfl›l›kl› r›za ve muvafakatleriyle ...................... tarihinde iki nüsha
olarak imza edilmifltir.

UZMAN ......................  fi‹RKET‹

Ad›na Ad›na
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EK 4 TÜRK‹YE: ‹LER‹ MÜHEND‹SL‹K
H‹ZMETLER‹ CENNET‹ ! B‹R HAYAL M‹*?

Dr. Tar›k Ö¤üt, ‹SO-KATEK Üyesi, Figes,
Fizik ve Geometride Bilgisayar Simülasyonu Hiz.
Ve Ltd. fiti.

Mühendis Kaynaklar›m›z

Bir ülke düflünün, nüfusunun dörtte biri
ö¤rencilerden olufluyor. Okullar aç›l›nca sokaklar,
caddeler ö¤rencilerle dolup tafl›yor. Anne ve
babalar en az çocuklar kadar heyecanl›.  Hepsi
çocuklar›n›n çok iyi bir e¤itim ve ö¤retim almas›
için adete ç›rp›n›yor. Devletimizin Milli E¤itim
için tahsis etti¤i bütçe oldukça mütevazi, ama
velilerin büyük fedakarl›klar› sayesinde e¤itim
için harcanan paralar›n toplam› ciddi boyutlarda.
E¤itim sistemimizdeki do¤ru ve yanl›fllar› burada
tart›flmak istemiyorum. Hedefimiz, çocuklar›m›za
ve gençlerimize yapt›¤›m›z bu yat›r›m›n  karfl›l›¤›n›
ülke olarak almam›zd›r. Bu yaz›mda Türkiye’de
mevcut mühendis kaynaklar›m›z›n niteli¤ini ve
bu kaynaklar›n hizmet ihracat›nda nas›l
de¤erlendirilebilece¤ini  irdelemeye çal›flaca¤›m.

        Üniversitelerimizin mühendislik
bölümlerinden mezun olan gençlerimizi üç gruba
ay›rmak istiyorum:  Birinci grup genellikle ÖSS
s›nav›nda %1 veya alt›ndaki dilime girip, kendileri
önde gelen üniversitelerimizin çok iyi derecelerle
mezun olan gençleri. Tabir caizse, mezunlar›n
“kaymak” tabakas›. Bunlar›n mezun olduktan
sonra gelece¤e yönelik planlar› genel olarak
yurtd›fl›nda bir kariyer yapmak. Bu grup genellikle
ABD’nin önde gelen üniversitelerinden birinde
yüksek lisans ve/veya doktora yaparak
uzmanlafl›p daha sonra yurtiçi veya yurtd›fl›nda
meslek hayat›na at›lmay› planl›yor. Bu grup çok
iyi bir yüksek ö¤renim alm›fl durumda ve ayn›
zamanda çok iyi ‹ngilizce biliyor. Bunlar, yüksek
lisans için gerekli bursu kendilerini yak›ndan
tan›yan ö¤retim üyelerinin de referans ve kiflisel
çabalar›yla yurtiçi veya yurtd›fl›ndaki kurumlardan

kolayl›kla temin edip, solu¤u yurtd›fl›nda al›yor.
Küçük ve elit bir grup. Yurtd›fl›ndaki uzmanl›klar›n›
tamamlad›ktan sonra genellikle bulunduklar›
ülkelerde akademik kariyer veya sanayi
kariyerlerine devam ediyorlar. Çal›flt›klar›
kurumlarda genel olarak zirveye t›rman›yorlar.

‹kinci grupta genellikle  ÖSS s›nav›nda %1-
10 aras›nda dilimlerde yer alm›fl ve önde gelen
üniversitelerimizin iyi veya pekiyi derece ile
mezunlar› var. Bu mezunlar birincisine göre  çok
daha büyük bir grup. Asl›nda bu grup da
uzmanl›¤›n› genellikle  yurtd›fl›nda yapmay›
arzuluyor. Ancak yurtd›fl›ndan tatminkâr burslar
bulmakta zorland›klar› için yüksek lisans ve/veya
doktoraya Türkiye’de devam ediyorlar.  Ama bir
yurtd›fl› deneyimi elde etmeyi bu grup da hiç
akl›ndan ç›karm›yor. Bu grup mezunlar› iyi bir
mühendislik ö¤renimi alm›fl ve iyi derecede
‹ngilizce biliyor.

        Üçüncü grup ise di¤er üniversitelerimizden
mezun olan gençlerimizden olufluyor.
Mühendislik altyap›lar› orta düzeyde ve ‹ngilizce
bilgileri oldukça zay›f. Her üç grupta da
istisnalar›n olabilece¤ini ve bu istisnalar›n ara
ara karfl›ma ç›kt›¤›n› özellikle vurgulamak
istiyorum. Yeni mezun mühendislerimiz teorik
bilgi yönünden dorukta, ancak mesleki deneyim
aç›s›ndan henüz iflin bafllang›c›nda
bulunmaktalar. Her sanayi kuruluflu, bu de¤erli
gençlerimizden verim ve üretkenlik
beklemektedir. Bu özellikleri bir üniversite
ö¤renimi çerçevesinde kazanmak hemen hemen
olanaks›zd›r. Söz konusu özellikler, ö¤renilen
teorik bilgilerin uygulamada nas›l kullan›laca¤›n›n
yan› s›ra   ayn› zamanda iyi sunufl yapabilme,
iletiflim kurabilme, v.b. becerileri de içermektedir.
Özellikle teknik olmayan bu becerilerin örne¤in
mühendislik odalar› taraf›ndan mezuniyetten
hemen sonra baz› özel e¤itimlerle kazand›r›lmas›
çok yerinde olur. Teorik bilgileri uygulamay›
ö¤renmek ise ayr›ca ele al›nmal›d›r. Üniversiteler,

* Bu yaz›, Figes 8.
Kullan›c›lar Toplant›s›’nda
Dr. Tar›k Ö¤üt taraf›ndan

yap›lan sunufl gözden
geçirilerek haz›rlanm›flt›r.

EK 4
Türkiye: ‹leri
Mühendislik

Hizmetleri
Cenneti !

Bir Hayal mi ?
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Mühendislik Dan›flmanl›k fiirketleri  ve Odalar
ile ile çeflitli uzmanl›k alanlar›nda uygulamaya
yönelik e¤itim programlar› aç›labilir.

Sanayimizdeki Geliflmeler ve Devlet
Teflvikleri

        Sanayi kurulufllar›m›z bir geçifl dönemi
yafl›yor. Önceleri verilen bir tasar›m üzerine
sadece imalat yapan iflletmeler art›k tasar›m›n›
da kendisi  yapmaya bafllam›flt›r. Bilgisayar
destekli tasar›m(CAD) ve imalat(CAM) teknikleri
KOB‹’ler için de bir standart araç olmaya
bafllam›flt›r. Yerli ve yabanc›  otomotiv ana sanayi
“co-design” konusunda yan sanayisini
zorlamaktad›r. Bu zorlama ile Bilgisayar Destekli
Mühendislik(CAE) ürün gelifltirme sürecinde yerini
al›yor ve   yerli sanayiimizin tasar›m becerileri
art›yor. AB ve ABD taraf›ndan savunma sanayi
ürünlerine uygulanan  ambargolar ise yerli
savunma sanayiimizin geliflmesine neden
olmaktad›r: “Kötü komflu bizi ev sahibi yap›yor”.
Bu geliflmelerin h›zlanmas› için devletimiz teflvik
edici önlemler al›yor. TTGV ve T‹DEB
desteklerinden sonra May›s 2003 ‘de  yürürlü¤e
giren  ve KOSGEB taraf›ndan KOB‹’lere verilen
yaz›l›m deste¤i bu yönde at›lan çok önemli ve
do¤ru bir ad›m: KOB‹’lerimizin üretime yönelik
teknolojik düzeyinin artt›r›lmas› için bir defaya
mahsus hibe olarak verilen 10,000 Amerikan
Dolar› tutar›ndaki karfl›l›ks›z destek birçok KOB‹
için hayati öneme haiz. Ürün gelifltirmek için,
bilgisayar ve yaz›l›ma ek olarak, sa¤lam
mühendislik temeli olan ve iyi derecede ‹ngilizce
bilen mühendislere ihtiyaç vard›r. KOSGEB bir
proje ile baflvuran KOB‹’lerimize  “‹stihdam
Deste¤i” ad› alt›nda karfl›l›ks›z personel maafl›
yard›m› yapmaktad›r. “‹stihdam Deste¤i”
KOB‹’lerimize herhangi bir proje koflulu olmadan
bir defaya mahsus olmak üzere 3 y›l verilebilir
ve bürokrasi azalt›labilir. Özellikle iflsiz
mühendislerimizin KOB‹’lere yerlefltirilmesi ile
ilgili olarak KOSGEBveya ilgili di¤er devlet

kurumlar›n›n devreye girerek KOB‹’ lere cömertçe
ve asgari formaliteyle mali yard›m sa¤lamalar›
flartt›r. Türkiye sanayiinin %99.6 s›n›n KOB‹’
lerden olufltu¤u ve personel say›s›n›n 150 kifliden
az olan bu kurulufllar›n katma de¤er aç›s›ndan
s›n›rl› ürünler üretti¤ini söylemek yanl›fl olmaz.
Bu kurulufllar›n acil bir eylem plan› ile ileri
mühendislik teknolojilerinden yararlanmalar›n›
sa¤lamak sunduklar› ürünlerin katma de¤erini
yükseltmek aç›s›ndan kaç›n›lmazd›r. Bunun
çözümü Türkiye’de faaliyet gösteren Mühendislik
Dan›flma fiirketleridir.  Bu flirketlerin KOSGEB,
T‹DEB, TTGV, Sanayi Bakanl›¤› ve ‹GEME gibi
kurumlar taraf›ndan  mali yönden “eli aç›k” bir
flekilde  desteklenmesi gerekir. Ayr›ca, bu
flirketlerin bir sektör birli¤i oluflturmalar› ve acilen
rekabet üstü bir çal›flma içine girmeleri gerekir.

Yurtd›fl›nda Uzmanl›k

        Doksanl› y›llar›n ortalar›ndan itibaren,
özellikle internetin yayg›nlaflmas› ile dünyada
s›n›rlar önemini k›sa zamanda  yitirmifltir. Binlerce
kilometre uzaktaki  bilgiler birkaç saniye içerisinde
bilgisayar ekran›m›za gelir oldu. Dünyadaki tüm
üniversitelerin e¤itim programlar›n› görmek,
hatta birçok ders notlar›n› elde etmek art›k
mümkün. Herhangi bir konu hakk›nda bilgi
edinmek için haftalarca beklemeye ve denizafl›r›
ülkelere gitmeye gerek yok. Ücret karfl›l›¤› sunulan
bilgileri de kredi kart› ile ödeme yap›larak derhal
masan›zdaki bilgisayara indirilebiliyorsunuz.
Mühendislikte yüksek lisans yapmak için ülke
d›fl›na ç›kman›n gere¤i her geçen gün azalmakta.
Çok özel uzmanl›k alanlar› d›fl›nda yüksek lisans
yapmak için yurtd›fl›na gitmek, hem para, hem
de zaman kayb›na neden olmaktad›r. Bu konuda
yeni mezun  gençlerimizin çok kritik düflünmeleri
ve geçmiflte kalm›fl klifle bilgilerle karar
vermemeleri gerekir. Yurtd›fl› deneyimi kazanmak
için  yabanc› ülkelere yüksek lisans yapmaya
gitmenin gereklili¤i son on y›l  içinde oldukça
azald›. Sanayi kurulufllar›n›n bir ço¤u ithalat ve
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ihracat faaliyetlerinden veya ortak projelerinden
dolay› elemanlar›n› yurt d›fl›na göndermektedir.
Sanayide çal›flan mühendislerin bir aya¤› art›k
d›flar›da, yabanc› uzmanlar›n ise  bir aya¤›
Türkiye’de. Böyle bir dünyada yurtd›fl› deneyimi
edinmek için de¤erli y›llar› yurtd›fl›nda heba
etmemek gerekir. Zaman çok de¤erli ve bu çok
dikkatli kullan›lmazsa mesleki kariyerde pürüzler
ortaya ç›kmaya bafll›yor. Zaman israf›na hiç
tahammül yok. Bir sanayi kuruluflu için en gözde
mühendisin, kendisini uzmanl›k bilgileriyle
donatm›fl en genç mühendis oldu¤unu hiç
unutmamak laz›m. Halen yurtd›fl›nda yaflayan
veya yurtd›fl›na gidecek olan uzmanlar›m›z ile
bir elektronik forum  çerçevesinde sürekli iletiflim
kurarak, bu çok de¤erli kaynaklar›m›zdan
yurtiçinde veya yurtd›fl›nda yararlanman›n yollar›n›
bulabiliriz ve bulmal›y›z.

Geliflmifl Ülkelerin Sorunlar› ve Türkiye ‹çin
F›rsatlar

       CAD/CAM/CAE uygulamalar›nda uzman
mühendislere ihtiyaç vard›r. Son derece rekabetçi
bir ortamda ürün gelifltirme maliyetlerini
düflürmek her iflletmenin en öncelikli ilkesi haline
gelmifltir. Geliflmifl ülkelerdeki iflletmelerin en
önde gelen sorunlar›n›n bafl›nda mühendislik
ö¤renimine azalan ra¤bet ve uzman
mühendislerin yüksek maliyetleridir. Uzman
mühendis maliyetlerinin yüksek oluflu AB ve
ABD’yi düflük maliyetli ve nitelikli mühendislerin
 bulundu¤u ülkelere  yönlenme¤e zorlamaktad›r.
Bunlar›n en baflta geleni  Hindistan olmak üzere,
artan oranda da Çin ve Rusya’d›r. Türkiye’nin,
sözü geçen ülkelere göre bu arenada henüz yer
almad›¤›n› söylemek yanl›fl olmaz. ABD’nin ileri
teknoloji hizmetleri al›m›nda bu ülkede yönetici
pozisyonlar›nda görev yapan Hindistanl›
uzmanlar›n çok büyük rolü vard›r. ABD’de sanayi
kurulufllar›nda çal›flan Hindistanl› ARGE ve ürün
gelifltirme yöneticileri  kapasite fazlas› projelerini
do¤al olarak Hindistan’da yerleflik uzman

firmalara göndermektedir. Bu durum Çinliler ve
Ruslar için de farkl› de¤ildir. Türkiye ucuz ve
nitelikli mühendislik hizmetleri ile be sektörde
yar›flmaya bugün haz›rd›r. Eline çantas›n› al›p
ihracat yapmak için ifl kovalayanlar Türk
ihracatç›lar bu sefer Türkiye’deki mühendislik
hizmetleri sunan firma temsilcileri olmal›d›r ve
olacakt›r. ‹leri teknoloji hizmeti ihraç etmek
ülkemize, dövizin yan› s›ra,  know-how akmas›n›
sa¤layacak, bu da yerli sanayiinin teknolojik
düzeyinin h›zl› bir flekilde yükselmesine neden
olacakt›r. Türkiye’nin gelece¤ini bu yönde
programlamak asla yanl›fl olmaz ve bunun için
vakit henüz geçmifl de¤ildir. Bunu gerçeklefltirmek
için, AB ve ABD’de yüksek lisans›n› ve doktoras›n›
tamamlayarak sanayi kariyerine bafllam›fl ve
yurtd›fl›nda bulundu¤u iflletmede yönetici
pozisyonuna yükselmifl Türk mühendislerden
yararlanmak gerekir. Özellikle ABD’de lobi
faaliyetleri çok önemlidir ve bu olguyu etkin bir
flekilde kullanmadan baflar›l› olmak çok zordur.

Sonuç

Türkiye’nin ileri teknoloji hizmetleri vermek
için çok de¤erli ve düflük maliyetli insan kaynaklar›
vard›r. Bu kaynaklar›n özel teflviklerle
uzmanlaflt›r›larak, bir taraftan KOB‹’ lerimizin
teknolojik düzeyinin yükseltilmesi, di¤er taraftan
AB ve ABD’ye ileri mühendislik alan›nda hizmet
ihracat›,  için etkin bir flekilde kullan›lmas›
gereklidir. Bunun için vakit henüz geçmemifltir.
Bu alanda Hindistan baflta olmak üzere, Çin ve
Rusya aktif rol oynamaktad›r. Türkiye’nin
teknolojik düzeyinin yükselmesinde bu yönde
at›lacak ad›mlar ve elde edilecek baflar›lar hayati
önem tafl›maktad›r.  Mevcut dünya koflullar›na
göre, mühendislerimizin özel e¤itim programlar›
ile standart düzeyden uzmanl›k düzeyine
yükseltilmesi flartt›r. Devlet teflvikleri ile bu süreç
h›zland›r›lmal›d›r.



süreç ürün gelifltirme öncesi yap›lmas› gereken
analiz aflamas›d›r. Bu aflamada müflteri
ihtiyaçlar›n›n tespiti ve pazar bilgisinin derlenmesi
gerekmektedir. ‹kinci alt süreç ürün gelifltirmenin
yap›ld›¤› faaliyetleri içerir. Ürün tasar›m› ile
bafllayarak üretim prosesinin tasar›m›n›n yap›ld›¤›,
üretimde kullan›lacak teknolojilerin seçildi¤i ve
bu çerçevede prototiplerin haz›rland›¤› bu süreçte
ayn› zamanda testler ve ürün pazarlamas›na ait
planlar da haz›rlan›r. Son alt süreç testleri içerir.
Bir di¤er deyiflle, laboratuar testleri kadar pazarda
ilk kullan›c›lar›n geri bildirimleri ve pilot üretim
s›ras›nda ç›kacak sorunlar göz önüne al›narak
üründe son revizyonlar yap›l›r ve ürün nihai hale
getirilir. Bu detayl› çal›flmadan sonra art›k ürün
toplu üretime haz›rd›r. Pazara sunulan ve kitlesel
sat›fllar› gerçeklefltirilen ürüne ait zaman zaman
geri bildirimlere ve piyasalardaki geliflmelere
ba¤l› olarak üründe de¤ifliklikler yapmak ve
müflteriye uyarlamak gerekebilir. Bunlar da ürün
gelifltirmenin birer parças›d›r.

EK 6 TÜRK SANAY‹‹N‹N REKABET
GÜCÜ VE ENDÜSTR‹YEL TASARIM *

Prof. Dr. H. Alpay ER, ‹SO-KATEK Üyesi,
‹TÜ Endüstri Ürünleri Tasar›m Bölümü

Rekabetin giderek artt›¤› günümüz
pazarlar›nda firmalar rakiplerine karfl› rekabet
üstünlü¤ü sa¤lamak için yeni yöntemler
gelifltirmek zorunda kal›yorlar. Rekabet
üstünlü¤ünün kaynaklar›n›, firmaya ait taklit
edilmesi zor bilgi ve beceriler olarak düflünebiliriz.
Bu anlamda, yeni ürünleri tasarlama ve
gelifltirebilme yetene¤i firmalar›n pazarda rekabet
üstünlü¤ü sa¤layabilecekleri temel kaynaklardan
birisidir. Kendi alanlar›nda öncü birçok uluslararas›
firma, ürün tasar›m›n› birden çok rekabet
faktörünün kontrol edilebildi¤i stratejik bir süreç
olarak de¤erlendirmekte ve tasar›m›n›n firma
düzeyinde yönetim ve organizasyonunu ciddi bir
iflletme konusu olarak ele almaktad›rlar.
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EK 5 ÜRÜN GEL‹fiT‹RMEN‹N D‹⁄ER YÖNET‹M
FONKS‹YONLARIYLA ‹L‹fiK‹S‹

Birçok yeni ürünün pazarda baflar›s›z oldu¤u
düflünülürse her firman›n buna karfl› önlem
almas› ve ürün gelifltirmeyi baflar›l› bir flekilde
yönetmesi gerekir. Bunun bafll›ca yolu da ürün
gelifltirmenin flirket içinde sistematik bir süreç
haline getirilmesini sa¤lamak, yenilikçi olmak ve
üretilen yeni ürünlerin fikri haklar›n› korumaktan
geçmektedir.

Yeni ürün gelifltirme faaliyeti pazarda
üretilen bir ürünü firma içinde üretmek dahil
olmak üzere pazarda olmayan yeni bir ürünü
üretmek, var olan ürünü iyilefltirmek, ürünü veya
hizmeti bugünkü görünüflünden ve ifllevlerinden
farkl› hale getirmek gibi birçok flekilde ortaya
ç›kabilecek bir faaliyettir, hatta gerekti¤inde
varolan ürünlerin maliyetini azaltmakt›r, kalitesini
yükseltmektir. Dolay›s›yla ürün gelifltirme sürecine
bir genel etkinlikler dizisi diye bakmak gerekir.
Bu etkinlikler di¤er üretim faaliyetleri ve flirketin
stratejilerinden ba¤›ms›z de¤ildir. fiekilde
görüldü¤ü gibi ürün gelifltirme süreci; ifl, ürün
ve teknoloji stratejileriyle iç içe oluflturulmal›d›r.
fiirketin içindeki bu stratejilerle eflgüdümde
bulunarak gelifltirilen ürünler, firman›n kaynak
kullan›m›n› en etkin kullan›lmas›n› sa¤layan ve
firman›n uzun dönemli vizyonuna uyan ürünler
olacakt›r.

Her ürün gelifltirme sadece flirket içi
dinamiklerle s›n›rl› kalmayan, bunu d›fl dünya
bilgileri ile birlefltiren bir faaliyet olmak
zorundad›r, aksi takdirde pazarda baflar›s›z olma
tehlikesi içerir. Müflteri istekleri ve pazardaki
geliflmeler do¤rultusunda haz›rlanacak olan ifl
ve/veya ürün planlar› ürün gelifltirme sürecinde
önemli bilgi sa¤layan girdileri oluflturur.

        Ürün gelifltirme süreci esas olarak fikirden
ürüne giden bir dizi faaliyetten oluflur. Bu sürecin
üç alt süreçten olufltu¤unu söyleyebiliriz. ‹lk alt

EK 5
Ürün
Gelifltirmenin
Di¤er Yönetim
Fonksyonlar›yla
‹liflkisi
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Endüstriyel
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Uluslararas› rekabet bir yandan Türkiye gibi
yeni sanayileflen ülkelerdeki firmalar› yeni ürün
tasar›m› gibi yetenekleri içsellefltirmeleri yönünde
teflvik ederken, di¤er yandan da geliflmifl pazar
ekonomilerinde mevcut tasar›m bilgi ve birikimini
çeflitli yollardan edinmeye, örne¤in yabanc›
tasar›m dan›flmanl›k firmalar›n›n kullan›lmas›na
zorlamaktad›r. Özellikle Güney Kore ve Tayvan
gibi ülkeler endüstriyel tasar›m› devlet
politikalar›yla da desteklenen atak ihracat
politikalar›n›n önemli unsurlar›ndan birisi haline
getirmifllerdir. Uzun y›llar boyunca kalitesiz ve
ucuz bir imaja sahip bu ülke ürünlerinin son 3,
4 y›lda Türkiye dahil dünyan›n çeflitli pazarlar›nda
gösterdikleri geliflmede endüstriyel tasar›m›n
rolü yads›namaz.

Ülkemizde ise endüstriyel tasar›m belli
sektörlerdeki bir, iki firma d›fl›nda tümüyle ihmal
edilmifl bir aland›r. Bu ihmalin bedeli, ülkemizin
ve firmalar›m›z›n küresel pazardaki rekabet gücü
aç›s›ndan büyük olmaktad›r. Rekabet
stratejilerinin temelinde fark yaratman›n,
farkl›laflman›n yatt›¤›n› yabanc› uzmanlar›n
a¤z›ndan duymak için binlerce dolar› gözden
ç›kartan sanayicilerimiz, ne yaz›k ki bu fark› ürün
temelinde yaratman›n arac› olan endüstriyel
tasar›m ve ürün gelifltirme konusunda oldukça
eli s›k› davranmaktad›rlar. Bugün art›k
kendilerince tasarlanmayan veya tasarlat›lmayan,
lisansl› veya taklit bir ürünle Türk firmalar›n
ihracat flanslar› yoktur. Buna ek olarak,
günümüzün küresel pazar›nda rekabet edebilmek
için firmalar›n kendi ürünlerine sahip olmalar›
bir gereklilik olmakla beraber art›k tek bafl›na
yeterli de de¤ildir. Kendi ürünlerinin rakiplerden
daha üstün olmas› da gerekmektedir.

Rekabet ve Endüstriyel Tasar›m

        Giderek daha fazla ürün ve firman›n
rekabetine sahne olan günümüzün pazarlar›nda
firmalar kendi ürünlerini rakiplerinin ürünlerinden

farkl›laflt›rmak için yeni yöntemler gelifltirmek
zorunda kal›yorlar. Fiyat ve kalite yoluyla ürün
farkl›laflt›rma gibi klasik yöntemler, bu unsurlar›n
pazarda standart bir nitelik kazanmalar›yla beraber
giderek ay›rt edici özelliklerini kaybetmektedir.
Art›k kalite bir ürünün sat›labilmesi için olmazsa
olmaz bir koflul haline gelirken, fiyat ise kalite ile
ba¤lant›l› olarak standartla makta ve her iki unsur
da ürünleri pazarda farkl›laflt›rma ifllevlerini
yitirmektedir.

Bu geliflmeler, ürünlerin farkl›laflt›r›lmas›nda
etkin bir araç olarak endüstriyel tasar›m› öne
ç›kartmakta, Bat› ve Uzak Do¤u’daki ifl çevrelerince
tasar›m›n yeni ve ciddi bir rekabet unsuru olarak
de¤erlendirilmesine yol açmaktad›r. Geleneksel
k›s›tl› anlay›flta endüstriyel tasar›m›n görevi, ürünün
d›fl görüntüsünü daha çekici k›larak, firmadaki
pazarlama ve mühendislik fonksiyonlar›n›
desteklemek olarak de¤erlendirilmifltir. Oysa ürün
tasar›m›, ürünün dar anlamda estetik
görüntüsünün ötesinde, kullan›c›-ürün iliflkisinin,
arayüzünün kavramsal, görsel, ifllevsel ve biliflsel
anlamda kurgulan›fl›n› kapsamaktad›r. Bu nedenle
endüstriyel tasar›m firmalar›n ürün baz›nda anlaml›
farkl›l›k yaratma potansiyeline sahip olduklar› çok
güçlü bir rekabet arac› olarak öne ç›kmaktad›r.
Amaç benzer ürünlerin yer ald›¤› bir pazarda
tasar›m yoluyla de¤er yaratarak rekabet üstünlü¤ü
kurmakt›r.

Yeni Ürün Gelifltirme Sürecinde Tasar›m›n
Rolü

Üretici bir firman›n ticari baflar›s› pazardaki
müflteri ihtiyaçlar›n› en kapsaml› flekilde saptama
ve bu ihtiyaçlara karfl›l›k gelecek yeni ürünleri
h›zla ve makul maliyetle gelifltirme yetenekleriyle
yak›ndan iliflkilidir. Endüstriyel tasar›m ise Yeni
Ürün Gelifltirme olarak adland›r›lan bu sürecin
önemli bir unsurudur.

        En genifl anlam›yla, endüstriyel tasar›m
pazar ve teknoloji kaynakl› f›rsat ve k›s›tlamalar›n

*Bu yaz› ‹stanbul
Sanayi Odas›
Dergisi’nin Ocak
2002’de yay›nlanan
430. Say›s›nda yer
alm›flt›r.
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ürün baz›nda üretici ve kullan›c›n›n karfl›l›kl›
ç›karlar›n› gözetecek flekilde optimize edilmesi
olarak tan›mlanabilir. Di¤er bir deyiflle, bir
firman›n pazarda tespit etti¤i ihtiyac› karfl›layacak
ürünü, teknolojinin sundu¤u olanaklar
çerçevesinde ve sonuçta üreticisine makul bir
kar sa¤layacak flekilde planlamas› eylemidir.

Endüstriyel tasar›m›n ve tasar›mc›s›n›n Yeni
Ürün Gelifltirme projelerindeki temel rolü sürecin
en bafl›nda ürün kavram›n›n oluflturulmas› ve
görsellefltirilmesi, sürecin bütününde ise Ürün
Gelifltirme etkinliklerinde yer alan farkl›
disiplinlerden ekip üyeleri aras›ndaki iletiflimin
ve entegrasyonun sa¤lanmas› olarak özetlenebilir.

Tasar›m›n›n Rekabet Üstünlü¤ü Yaratmadaki
Rolü

Ürün tasar›m›n›n bir firman›n rekabet
gücüne etkisi genellikle iki ana bafll›k alt›nda
incelenir. Bunlar› fiyat ba¤lant›l› ve fiyat ba¤lant›l›
olmayan unsurlar diye adland›rabiliriz. Fiyat
ba¤lant›l› unsurlar sonuç ürün ve üretim
maliyetleri ile ilgilidir ve ürünün sat›fl fiyat› ile
kullan›m maliyetini belirler. Yani ürün tasar›m›
aflamas›nda verilen kararlar sonuç ürünün
piyasadaki sat›fl fiyat›n› etkiledi¤i gibi, sat›fl
sonras›nda kullan›m sürecinde ortaya ç›kabilecek
maliyetleri de, mesela tamir, bak›m masraflar›
gibi etkiler. Bir ürünün fikir düzeyinde
yarat›l›fl›ndan, gelifltirilmesine, üretimine ve
pazarlamas›na dek uzanan süreci, üretici firmaya
maliyeti aç›s›ndan analiz edersek, ürün tasar›m›n›n
sonuç ürün maliyetini nas›l etkiledi¤ini daha iyi
anlayabiliriz. Grafik 1 ürün yaflam döngüsünü
temel alarak gerçekleflen maliyet, yani gerçek
harcamadaki art›fl ile sonuç ürün maliyetinin
belirlenme oranlar› aras›ndaki iliflkiyi
göstermektedir.

         Yap›lan araflt›rmalar gösteriyor ki, bir yeni
ürün projesinin en düflük maliyetli aflamas› ürün
tasar›m› sürecidir. Yap›lan harcama ürün

fikirlerinin iki ve üç boyutlu görsel modeller
haline getirilmesi için yap›lan az bir miktardan
ibarettir. Fakat ürün tasar›m›n› bir rekabet unsuru
olarak önemli k›lan, nispeten düflük maliyetli bir
etkinlik oluflu de¤ildir. Tasar›m›n önemi, bu ön
aflamada, sonuç ürün ve üretim maliyetlerinin
%80'e varan bir k›sm›n›n kontrol edilebilir,
belirlenebilir oldu¤u süreç olufludur. Yani, tasar›m
sürecinde verilen kritik bir karar, sonuç ürün
maliyetine ve dolay›s›yla pazardaki sat›fl fiyat›na
önemli bir oranda bir etkide bulunmaktad›r.
Bunun pratik anlam›, tasar›m›n önemini kavrayan
bir firman›n, kendi tasar›m yeteneklerini
kullanarak ve kalitesinden ödün vermeksizin
ürün bafl›na birim maliyetini düflürebilir olmas›d›r.

Rekabet aç›s›ndan tasar›m›n ikinci niteli¤i,
fiyat ba¤lant›l› olmayan unsurlar ile aç›klan›r.
1980'li y›llar›n bafl›ndan beri, özellikle uluslararas›
pazarlarda önemi giderek artan fiyat ba¤lant›l›
olmayan rekabet unsurlar›n›, tasar›m aç›s›ndan
piyasadaki bir ürünün ifllevsel performans›,
sa¤laml›¤›, güvenirli¤i, görsel çekicili¤i, kullan›m
kolayl›¤›, kalitesi, sat›fl sonras› sorunlar›n ön
çözümü ve üretici firman›n imaj› olarak
tan›mlayabiliriz. Bu unsurlar, öncelikle ürünün
kendisinden beklenen ifllevi en yüksek
performans, kalite ve güvenilirlik standartlar›nda
gerçeklefltirmesini sa¤lamaya yöneliktir. Ancak
bu say›lan tasar›m faktörlerinin giderek artan
bir di¤er önemi ise, bir firman›n üretti¤i ürünün
piyasadaki di¤er firmalar›n ürünlerinden,
potansiyel müflterilerin gözünde farkl› ve üstün
k›lacak nitelikleri sa¤l›yor olufllar›d›r. Tasar›m›n›n
bu, ürünleri farkl›laflt›rma niteli¤i can al›c› bir
rekabet unsurudur.

        K›saca özetlersek, ürün kavram›n›n
yarat›lmas› ve rafine edilmesi anlam›nda bir
ürünün niteliklerinin, onu üretici gözünde
ekonomik ve karl› k›lan özelliklerin oldu¤u kadar,
müflteri gözünde de istenir veya avantajl› k›lan
özelliklerin belirlendi¤i kritik süreç ürün
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tasar›m›d›r. Tasar›m› stratejik bir rekabet unsuru
yapan da budur.

Endüstriyel Tasar›m ve Türk Endüstrisi

        Türkiye'de endüstriyel ürün tasar›m› e¤itimi
1970'li y›llarda bafllam›flt›r ve günümüzde
aralar›nda ‹TÜ'nün de yer ald›¤› 7 üniversitemizde
lisans ve lisansüstü düzeylerde verilmektedir.
Ülkemiz, bu konuda yetiflmifl insan gücüne
sahiptir ve endüstriyel ürün tasar›mc›lar›n›n
ülkemizdeki tek mesleki örgütü olan Endüstriyel
Tasar›mc›lar Meslek Kuruluflu (ETMK) 1988
y›l›ndan beri faaliyet göstermektedir. Ancak
Türkiye’de bu tasar›m gücünün etkin bir biçimde
kullan›ld›¤› söylemek zordur. Türkiye’de ürün

tasar›m›n›n rekabet unsuru olarak alg›lan›fl› çok
gecikmifl olarak ve az say›daki büyük ölçekli
firmada ihracat olanaklar›na paralel olarak
gerçekleflmifltir. Asl›nda imalat sektörünün büyük
bir k›sm›nda yeni ürün tasar›m› bir gereksinim
olarak hissedilmekte, ne var ki bu konuda bir
bilgilendirme olmad›¤›ndan baflka kaynaklardan
‘el yordam›yla’ karfl›lanmaya çal›fl›lmaktad›r. Bu
firmalar›n ço¤u sistematik yeni ürün tasar›m›
çal›flmalar›yla hem mevcut ürünlerini iyilefltirme,
hem de iç ve d›fl pazarlardaki ürünlerini
çeflitlendirebilme potansiyeline sahiptir. Bunun
anlam› bu firmalar›n iç ve d›fl pazarlardaki rekabet
güçlerinin artmas› olacakt›r.

Gerçek Harcamadaki Art›fl

PAZARLAMAÜRET‹MGEL‹fiT‹RMETASARIM

Sonuç Ürün Maliyetinin Belirlenme Oran›

100 %

Grafik 1: Ürün Tasar›m› ve Maliyet ‹liflkisi
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Türk ekonomisinde, istihdam yaratarak
önemli bir rol üstlenen orta ve küçük ölçekli
firmalar›n tasar›m konusunda bilgilendirilmesinde
çok geç kal›nd›¤› gibi bu firmalar›n yeni ürün
tasar›m› hizmetlerinden yararlanmas›na yönelik
hiç bir mekanizma da yarat›lmam›flt›r. “Serbest
piyasa” ekonomisine yapt›¤› vurguyla bilinen
Margareth Thatcher hükümeti bile ‹ngiltere’de
1980’li y›llar›n ilk yar›s›nda küçük ve orta ölçekli
firmalar›n yeni ürün tasar›m› için yapt›klar›
harcamalar› aktif finansal teflviklerle
desteklemifltir. Devlet destekli geliflme stratejileri
izlemifl olan Japonya, Kore ve Tayvan gibi
ülkelerde ise küçük ve orta ölçekli firmalara
verilen tasar›m deste¤i çok daha güçlü ve dolays›z
olarak gerçekleflmifltir. ‹stihdam yaratmada son
derece etkili olan küçük firmalarda yeni ürün
tasar›m›n›n tan›t›lmas› ve teflvik edilmesi, hem
bu firmalar›n küresel rekabet koflullar›na
haz›rlanmas›na yard›m edebilir, hem de yeni bir
ürünün yeni bir firma ve hatta bazen yepyeni
bir endüstri yaratt›¤› günümüz ekonomisinde,
istihdam olanaklar›n› artt›rarak ciddi bir sosyal
problemimiz olan iflsizlik sorununun
hafifletilmesine de katk›da bulunabilir.

Dünyan›n birçok ülkesinde ulusal rekabet
politikalar›na dahil edilmifl olan, birçok baflar›l›
uluslararas› firman›n etkin bir flekilde kulland›¤›
endüstriyel tasar›m›n Türk sanayisi taraf›ndan
yayg›n ve etkin olarak kullan›lmas›n› sa¤lamak
tasar›mc›lar›n oldu¤u kadar, Türk sanayicileri ve
ilgili bürokratlar›n da gündeminde ulusal bir
sorumluluk olarak yer almal›d›r.
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