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Bir ürün yaratmak
R

oman yazmak denilen olayın sadece yazı yazma yeteneğinin 
gelişmiş olması dışında başka birçok işlevin bileşkesi olduğunu 
anlıyoruz bu açıklamadan. Aslında her iş birçok işlevin doğru za-
manda ve yerde bir araya gelmesi ile oluşmaktadır. Yeni bir ürün 
geliştirmek ya da yeni bir ürün keşfetmekte böyle bir şeydir.

Önce ortamın iyi olması gerekiyor. Ortamın iyi olması iki önemli bileşenin 
her ikisinin de iyi olmasını gerekli kılıyor. Birinci bileşen olarak üretmeyi 
düşündüğünüz ürün ile ilgili araştırma ve geliştirme ortamına sahip olunması 
gerekiyor. Bunun için de konuyu tartışabileceğiniz yeterli ortam, düzey, sayı ve 
nitelikte insana gereksiniminiz var. Yani yeni bir ürün yaratacaksanız önce iyi bir 
ortama gereksemeniz var.

İkinci etmen ise diğer disiplinlerin sizin ürününüze olan etkileri. Eğer tasarım 
konusunda ciddi bir birikiminiz yoksa çok işlevsel bir ürünü sadece tasarımı 
kötü olduğu için piyasada tutunmasını sağlayamazken tersi de olabilir yani 
tasarımı çok iyi yapılmış bir ürün işlevini yerine getirirken ortaya çıkan sorunlar 
nedeniyle ticari bir ürün haline gelemeye bilir.

Yaşanılan toplumun kültürel özellikleri de ortaya çıkan ürünün ticarileşip 
ticarileşemeyeceği konusunda önemli bir etmendir. Bu konu ile ilgili olarak 
bilişim sektörüne atıldığım zaman birkaç arkadaşın PC üretmek için yola 
çıktıklarında PC’ye marka olarak “boncuk” adını vermelerinin başarısızlıklarını 
etkilediğini gördüm. Aselsan’ın ilk ürettiği cep telefonu da Türklerin Türk 
mallarına karşı gösterdikleri olumsuz yaklaşımdan dolayı başarısız olduğunu 
gözledim. Sonra ortaya çıkan markalar Casper gibi Air Ties gibi bu aksaklığı 
gidermeyi başararak ticari bir marka oldular. 

Bundan önceki yazılarımızda da çok söz ettik ama bir ürünün, ürün olarak 
ortaya çıktıktan sonra önce ulusal pazarda sonra da uluslararası pazarda yer 
tutabilmesi büyük bir parasal yatırım gerektiriyor. Üzülerek söylemek gerekirse 
bu kaynaklara ya hiç erişilemiyor ya da pahalı olarak erişilebiliniyor.

Uluslararası pazarlarda finansman maliyeti bize göre çok düşük. Yeni bir ürünü 
uluslararası rekabete sokmaya kaktığınızda çok iyi bir ürün yaratmış olsanız 
bile bunun büyütülmesi konusunda hem kısıtlı kaynaklardan finansman bulmak,  
bulsanız bile buna çok yüksek maliyetler ödemekle karşı karşıya kalabiliyor-
sunuz. Kamunun yatırımcılara düşük maliyetle sunduğu parasal olanaklar ise 
diğer ülkelere göre yok denilebilecek kadar az.

Sonuç olarak yazıyı bir yakınma yazısından bir çözüm yazısına dönüştüreceksek 
elbirliğiyle yapacağımız şeyin ne olduğunu belirmemiz gerekiyor. O da, yatırım 
ortamının en azından kültürel olan kısmının hep beraber düzeltebileceğimizin 
farkında olmamız gereğidir. Yaratıcı zekânın gelişmesine vereceğimiz en ufak 
destek belki de diğer olumsuz etmenlerin yok edilmesinde üreticilere bir day-
anak olabilir. 

Geçen hafta sonu kanalların birinde Nermin Bezmen vardı ve aklımda kaldığı 
kadarıyla bir roman yazmaya başlamadan önce yaptığı hazırlığı aktarıyordu. Diyordu 
ki, “Ben önce romanımın geçtiği dönem hakkında ayrıntılı bir tarih bilgisine sahip ol-
maya çalışırım sonra olayın geçeceği dönemin müziği varsa onu bulur ve onu müziğin 
yarattığı havayı anlama çalışırım. Bir de eğer olanaklı ise o dönemin eşyalarından 
bulur dönem insanlarını o eşyalarla ilişkisini düşünür sonra da romanımı yazarım.” 

http://www.bilisimdergisi.org/s164

http://www.bilisimdergisi.org/s164

