
ÜRÜN GELİŞTİRME YÖNTEM 
VE 

YAKLAŞIMLARI



Proje Bilgileri

Marmara Üniversitesi Ürün Geliştirme Merkezi        
(MÜRGEMER) Kurulumu Projesi

Proje Başlığı

Destekleyen Kuruluş İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)

Destek Türü Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı

Proje Numarası TR10 / 18 / YMP / 0177

Proje Süresi 18 Ay



Proje Amaçları

✓ . Ürün Geliştirme Kültürünün / Farkındalığının Yaygınlaştırılması

✓ .
✓ .

Yüksek Katma Değerli Ürünlerin Geliştirilmesi

KOBİ’lerin Ürün Geliştirme Performanslarının Arttırılması

‘Ürün Geliştirme Uzmanlığı’ Alanında İnsan Kaynağının 
Yetiştirilmesi

✓ .

✓ . Üniversite – Sanayi İşbirliklerinin Arttırılması



Proje Faaliyetleri

✓ . Ürün Geliştirme Farkındalık Seminerleri

✓ .
✓ .

Ürün Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Programı

KOBİ’lere Ürün Geliştirme Teknik Danışmanlığı

Yüksek Katma Değerli Ürün Geliştirme✓ .



Proje Uygulama Yeri

Teknopark İstanbul, 2C Blok, Kat 1, Ofis No: 2103, Pendik

www.murgemer.com

www.twitter.com/murgemer



Proje Sahibi 
Proje Ortağı Proje İştirakçisi

www.teknoparkistanbul.com

- Savunma, Havacılık ve Uzay 
Kümelenmesi Derneği

www.sahaistanbul.org.trteknoloji.marmara.edu.tr



İNOVASYON (YENİLEŞİM) NEDİR ?

✓ Değişen koşullara uyabilmek için toplumsal, kültürel ve yönetimsel
ortamlarda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanılması, yenilik

✓ Bilim ve teknolojinin ekonomik ve toplumsal yarar sağlayacak
şekilde yenilenmesi sürecidir.

✓ İnovasyon, geleceği yaratmakla ve sürdürülebilir karlı büyüme
sağlamakla ilgilidir.

✓ Bir fikri pazarlanabilir bir ürün ya da hizmete, yeni ya da geliştirilmiş
bir imalat yahut dağıtım yöntemine, ya da yeni bir toplumsal
hizmete dönüştürmektir (OECD)

✓ İnovasyon, bilginin (fikrin) ekonomik ve toplumsal faydaya
dönüştürülmesi.



İNOVASYON (YENİLEŞİM) NEDİR ?



ÜRÜN NEDİR ?

✓ .

✓ .

Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul

Türlü endüstri alanlarında ham maddelerin işlenmesiyle elde 
edilen şey

Bir tutum ve davranışın ortaya çıkardığı şey✓ .

Ekonomide belirli bir malzeme ve insan hizmeti vererek 
meydana getirilen kullanılabilir yarı işlenmiş veya 
tamamlanmış madde. 
Ürün, yetiştirilen, yapılan ve bir yerden diğer bir yere taşınan 
şekillendirilmiş ticari eşyadır. 

✓ .

✓ .



ÜRÜN DÜZEYLERİ

Temel yararları ve hizmetleri kapsar. Müşterilerin sorunlarını çözen, 
onlara fayda sağlayan kısım öz üründür. ‘

Öz (Temel) Ürün

Somut (Gerçek) 
Ürün

Ürünün stili, marka adı, kalite derecesi ve ambalaj gibi özellikler
devreye girer. Esas fayda (öz ürün)’e ilaveler yapılıp somut ürün
oluşturulur.

Genişletilmiş 
Ürün

Ürünün teslim edilmesi, kurulumu, garantisi ve satış sonrası
hizmetleri gibi ek hizmet ve faydaları kapsar.

Beklenen Ürün Müşteriler, ürünü satın alırken bekledikleri en temel özelliklerdir.



Dayanıklılıklarına Göre Ürünlerin Sınıflandırılması

Uzun süre ve bir çok kez kullanılan ürünler. Otomobil, TV, giyim,
paketleme makinesi vb.

Dayanıklı Ürün

Dayanıksız Ürün Bir veya birkaç tüketimde tüketilen ürünlerdir. Tuz, ekmek, çikolata,
galoş….



Tüketim Ürünleri Sınıflandırması

Tüketiciler rahatça, çabucak ve çok az çaba ile satın alabilecekleri ürünler…. Sigara, 
kibrit, gazete, pil, dergi, kalem….

Kolayda Ürünler

Beğenmeli Ürünler Tüketiciler fiyat ve kalite karşılaştırması yaparak satın aldıkları ürünlerdir. Ayakkabı, ev
eşyaları, hazır giyecekler….

Özellikli Ürünler Bir tek olarak ya da çok özelleştirilmiş olarak üretilen ve belirli bir tüketici kümesinin
özel istek ve beklentilerini karşılayan, alıcıların elde etmek için zaman ve para
harcamayı göze almış oldukları ürün grubu… pahalı spor otomobilleri, kürkler, pırlanta,
özel saat, piyano….

Aranmayan Ürünler Tüketicinin varlığından haberdar olmadığı ya da haberdar olsa da satın almak 
istemediği ürünlerdir. Mezar taşı, hayat sigortası….



Endüstriyel Ürünler

✓ Hammadeler : mısır, pamuk, madenler, orman ve su ürünleri…..
✓ İşlenmiş Maddeler ve Parçalar: elektrik motoru….
✓ Donatım Ürünleri (Tesisler): fabrika binaları, tekstil üretimi için imal edilmiş tezgahlar….
✓ Yardımcı Araçlar: fotokopi makinesi, forklift….
✓ İşletme Gereçleri: bakım, onarım ve işletme ekipmanları: boya, süpürge, filtre, makine 

yağları…
✓ Hizmetler: bakım onarım hizmetleri, avukatlık, reklam, finansman hizmetleri….

Bir ürünün endüstriyel ürün olarak sayılabilmesi için mutlaka üretilecek olan
ürünün bünyesine girmesi gerekmektedir. Üretilecek ürünün imalatına yardımcı ola
yada sağlanmasını kolaylaştıran mal ve hizmetler de endüstriyel ürünler olarak
sınıflandırılır.



ÜRÜN GELİŞTİRME NEDİR?

✓ .

Ürünün fiziki yapısını bugünkü görünüşünden ve işlevinden 
farklı  farklı hale getirmek

Maliyetini azaltmak✓ .

Kalitesini yükseltmek✓ .
✓ . Üretim sürecini iyileştirmek

Ürün Geliştirme, araştırma geliştirme aktiviteleri ile orjinal,
iyileştirilmiş, değiştirilmiş veya yeni ürünler TASARLAMA,
ÜRETME VE PAZARA SUNMA prosesidir.

✓ .



ÜRÜN GELİŞTİRME

Yaratıcılık

Teknoloji

Pazar İhtiyacı

Sermaye

ÜRÜN



ÜRÜN GELİŞTİRME’de AMAÇLAR

✓ . Piyasada hiç var olmamış bir ürünü ortaya koymak
Mevcut ürünleri iyileştirerek pazar payını arttırmak✓ .
Kaliteyi arttırmak, aynı zamanda fiyatı düşürerek rekabet 
oluşturmak

✓ .

✓ .Müşterinin sesini duyabilmek, duyduğunu anlayabilmek

Gelişen teknolojiye ayak uydurabilmek✓ .







REAKTİF / PROAKTİF ÜRÜN GELİŞTİRME STRATEJİLERİ

ProaktifReaktif

✓ Savunmacı
✓ Taklit
✓ İkinci fakat daha iyi

✓ Araştırma & Geliştirme
✓ Pazarlama
✓ Girişimci



CAD CAE CAM

PCB ELEKTRİKYAZILIM

BİLGİSAYARLA BÜTÜNLEŞİK ÜRÜN GELİŞTİRME



CAE- CFD



CAE



YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME NEDİR?



YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME NEDİR?



Müşterinin 
İstediği

Müşterinin 
Açıkladığı

Proje Yöneticisinin 
Anladığı

Tasarımcının 
Hayal Ettiği

Mühendisin
Tasarladığı

İş Sağılığı ve Güvenliği 
Uzmanın İstediği

Üstlenicinin 
Yaptığı

Dağıtım 
Zamanı

Müşterinin Ücret 
Ödediği Ürün

Müşterinin 
Aldığı Ürün

Gerçekte Müşterinin 
İsteği Ürün



Başarısız Ürün Geliştirme Nedenleri
Ürün Geliştirme’de başarı oranı %20

✓ . Üst düzey yöneticinin hedef kitle ile örtüşmeyen bir fikri ısrarla uygulatmak istemesi

Olduğundan fazla hesaplanmış pazar✓ .

Etkisiz promosyon, yanlış ambalaj✓ .
✓ . Markalaşma süreci için hedef kitleyi anlamamak

Yanlış fiyatlama: çok yüksek veya çok düşük✓ .
Aşırı araştırma ve geliştirme maliyeti
Rakiplerin pozisyonlarını tam anlamama

Dağıtımın yanlış zamanlanması
Hedef kitlenin gerçek davranışlarını yansıtmayan alınmış araştırma sonuçları
Pazar araştırması yaptırıp sonuçları dikkate almamak
Yanlış fiyatlama: çok yüksek veya çok düşük

✓ .
✓ .

✓ .
✓ .
✓ .
✓ .

































KANVAS İŞ MODELİ



KANVAS İŞ MODELİ

✓ Alex Osterwalder tarafından 2008 yılında geliştirilmiştir

✓ İş fikri için atılan adımları netleştirmek, hedef kitleyi belirlemek ve sunulacak
değer önerileri için nelere ihtiyaç olduğunu belirlemeye karar vermek
amacıyla kullanılabilir….



✓ Değer Önerisi
✓ Müşteri segmenti
✓ Kanallar
✓ Müşteri ilişkileri
✓ Maliyet yapısı
✓ Gelir modeli
✓ Anahtar aktiviteler
✓ Temel Kaynaklar
✓ Temel Ortaklar



Değer Önerisi

✓ Ürün ya da hizmetin özellikleri, müşteriye faydaları, rakiplerden farklılıkları,
pazarın tahmini büyüklüğü ve müşterilerden geri bildirim almak için
kullanılabilecek en temel ürün prototipi

✓ Müşterinin sorununu çözmenin veya ihtiyacını karşılamanın ederi

✓ Minimum bekleme süresi
✓ Daha düşük ücretler
✓ Varış zamanını ve rotayı görme
✓ Haritadan aracı takip etme

Müşteriler İçin Müşteriler İçin
✓ Ek gelir kaynağı
✓ Esnek çalışma
✓ Part-time çalışma
✓ Kolay ödeme alma

UBER



Müşteri Segmentleri

✓ Müşterileriniz kim ve ürününüz onların hangi sorununu çözüyor…

Kullanıcılar
✓ Araç sahibi olmayanlar
✓ Bir parti veya etkinliğe

giderken araç kullanmak
istemeyenler

✓ TARZ sahibi bir yolculuk ve
VIP hizmeti almak isteyenler

✓ Kapılarına fiyat/performans
oranı yüksek bir araç
çağırmak isteyenler

Sürücüler
✓ Araç sahibi olan ve gelir elde

etmek isteyen sürücüler
✓ Araç sürmekten keyif alan

sürücüler
✓ ‘Sürücü’ olarak değil ‘İş

Ortağı’ olarak tanımlanmak
isteyenler

UBER



Kanallar

✓ Ürününüzü satacağınız ve dağıtacağınız kanallar (bayiler, internet,
perakende…)

✓ Web siteleri
✓ İOS uygulamaları
✓ Android Uygulaması

UBER



Müşteri İlişkileri

✓ Nasıl talep yaratacaksınız ? (Reklam, satış ekibi, markalaşma gibi)

✓ Sosyal medya
✓ Müşteri hizmetleri
✓ Değerlendirme, oylama ve

geri bildirim sistemi

UBER



Maliyet Yapısı

✓ İşinizi yürütebilmek için katlanacağınız sabit ve değişken giderler (personel,
kira, üretim maliyetleri, dağıtım giderleri….)

✓ Teknolojik alt yapı
✓ Duyuru etkinlikleri ve

pazarlama harcamaları
✓ Kalıcı çalışanların maaşları

UBER



Anahtar Aktiviteler

✓ Şirketin başarılı olmak için çok iyi şekilde gerçekleştirmesi gereken faaliyetler
(üretim, markalaşma, satış, ar-ge, ….)

✓ Ürün Geliştirme ve Ürün
Yönetimi

✓ Pazarlama ve Müşteri Edinimi
✓ Sürücü Kiralama
✓ Sürücü Ödemelerini Yönetme
✓ Müşteri Desteği

UBER



Anahtar Kaynaklar

✓ Tedarikçiler, hammadde ve diğer kritik gereksinimler

✓ Teknolojik alt yapış
✓ Yetenekli sürücüler

UBER



Anahtar Partnerler

✓ İşinizde başarılı olmak için işbirliği yapmanız gereken kurumlar (temsilcilikler,
kamu kurumları, büyük distribütörler…)

✓ Araç sahibi olan sürücüler
✓ Ödeme sistemleri
✓ Harita API sağlayıcıları
✓ Yatırımcılar

UBER



Gelir Kaynakları

✓ Ciro ve kar elde edeceğiniz kaynakları ve bunların büyüklükleri (ürün satışı,
hizmet gelirleri, üyelik gelirleri…)

✓ Kilometre bazlı araç sürüşleri
✓ Değişken ücretlendirme
✓ UBER Kargo
✓ UBER X, UBER Taxi, UBER

Black…

UBER





Katkı ve Katılımınız 
İçin Teşekkür ederim

Dr. Selim HARTOMACIOĞLU
Proje Yöneticisi


