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ABSTRACT 
 

In this study, the concept of product life cycle is integrated in terms of strategies 

developed in terms of market, competition, customer and management. Also, in this 

study, the concept of integrated product lifecycle is modeled in four main cycles 

(Observation Cycle, Product Development Cycle, Market Cycle and Complementary 

Cycle). The importance of integrated product lifecycle concept for marketing 

managers consists of different strategies such as profitability, cost and branding 

generated in accordance with every stage of the integrated product lifecycle and the 

desire to analyze this in a holistic way. An introductory framework was tried to be 

drawn about these research topics.  

 

ÖZET 

 
Bu çalışmada, ürün yaşam döngüsü kavramı pazar, rekabet, müşteri ve yönetim 

açısından geliştirilen stratejiler açısından bütünleşik olarak ele alınmıştır. Ayrıca bu 

çalışmada, bütünleşik ürün yaşam döngüsü kavramı dört ana döngüde (Gözlem, 

Ürün Geliştirme, Pazar ve Tamamlayıcı Döngü) modellenmiştir. Bütünleşik ürün 

yaşam döngüsü kavramının pazarlama yöneticileri için önemi bütünleşik ürün yaşam 

döngüsünün her aşamasına uygun üretilen karlılık, maliyet ve markalaşma gibi farklı 

stratejilerin olduğu düşüncesinden ve bunun bütüncül olarak analiz etmek 

istenmesinden oluşmaktadır. Bu araştırma konularıyla ilgili olarak tanıtımsal bir 

çerçeve çizilmeye çalışılmıştır.  

 
Anahtar Kelimeler: Bütünleşik ürün yaşam döngüsü kavramı, gözlem döngüsü, ürün 
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1. GİRİŞ 

Friedman’a göre küreselleşme, finans, teknoloji ve enformasyonun demokratikleşmesinin 

ürünüdür (2000). Bu üç öğe insanın: içinde bulunduğu ortamda nasıl zenginleşeceğini, ne 

yiyeceğini, ne giyeceğini, nerede yaşayacağını, nereye gideceğini, nasıl çalışacağını, ne 

okuyacağını, ne yazacağını ve ne öğreneceğini seçebilecek kadar insanı özgür kılan ve daha iyi 

bir yaşam için harekete geçiren temel arzusudur. 

Pazarlamanın kökeni temel insan ihtiyaçlarına dayanmaktadır. Maslow’un ihtiyaçlar 

hiyerarşisine göre, temel insani ihtiyaçlar; fiziksel, psikolojik, emniyet veya güvenlik, sevgi ve 

aidiyet veya sosyal, saygı ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçları gibi farklı ihtiyaç seviyelerinden 

oluşur (Aruma & Hanachor, 2017). Bir ihtiyaç kültür, toplum ve bireyin kişiliğiyle 

şekilleniyorsa, bu ihtiyaç isteğe dönüşür(Camilleri, 2017; Kotler ve Armstrong, 2018). Örneğin, 

insan bir barınağa ihtiyaç duyduğunda bir tripleks villa satın alırsa, bu tripleks villa onun isteği 

olur. 

Küreselleşmenin ve medyanın etkisiyle insanların istekleri giderek ihtiyaç haline 

gelmektedir. Psikolojik bir kavram olarak bir ihtiyaç “bir kişide bilinçli bir yoksunluk hissi” 

olarak tanımlanabilir. Yoksunluk hissi uygun pazarlama ölçütleri veya ürünleri ile ortaya 

çıkabilir. Müşteri somut bir ürüne duyduğu istekten kaynaklanan yoksunluk hissinden dolayı 

potansiyel ihtiyaçlarını karşılamak için pazardaki farklı ürünler hakkında bilgiye ihtiyaç duyar. 

Potansiyel müşterinin bir ürünü satın alma zorunluluğu varsa, bir ürün için somut bir talep 

ortaya çıkar (Spindler, 2016). Diğer taraftan, pazarlama araştırmacıları bunu “memnuniyetin 

yaşandığı müşteri gereklilikleri” olarak tanımlamaktadır (Camilleri, 2017). 

Küreselleşmenin insanların yaşam tarzları, seçimleri ve tercihleri üzerindeki etkileri 

nedeniyle “küresel köyde” değer yaratma şirketler için gün geçtikçe zorlaşmaktadır (Friedman, 

2000). Yeni pazarlara girmek, yeni müşteriler kazanmak ve yabancı müşterilerle etkileşime 

geçmek için uygun davranış sergilemek rekabetçiliğin önemli faktörleridir. Dolayısıyla 

pazarlarda şirketler müşteri eğilimlerinin pazarlama karması (ürün, fiyat, tutundurma, dağıtım) 

üzerindeki etkisini göz önüne alarak kendilerini diğer şirketlerden farklılaştırabilirler (Kraft, 

Dowling, & Helm, 2012). 

Küresel pazardaki zorlu rekabet ortamında kendi ürünlerini ön plana çıkartmak ve fark 

yaratmak şirketlere rekabet avantajı sağlar. Ürün ve markanın stratejik olarak 

konumlandırılması pazarın fırsatlarını ve tehditleri öngörmeyi gerektirir. Bu zorlu pazar 
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koşulları tüketicileri gittikçe daha seçici yapar. Bu da ürün ve kalite standartları bazı ürünlerde 

yükselmeye bazı ürünlerde ise basitleşmeye yol açar. Gelişen teknolojik yenilikler (inovasyon) 

ürün kalitesi ve üretim kolaylığı kazandırması açısından şirketlere rekabet avantajı getirirken; 

aynı zamanda rekabet şartlarını da zorlaştırmaktadır. Pazarlama yöneticileri rekabet ederken 

ürünlerde farklılaştırmanın yanı sıra markaların doğru konumlandırılmasına da gereken önemi 

göstermelidir. 

Öte yandan pazarlama yöneticileri ürün odaklı yaklaşımdan müşteri odaklı yaklaşıma 

yönelmiştir. Müşteri odaklı yaklaşım, ürünlerin müşteri talepleri doğrultusunda 

şekillendirilmesini doğurur. Bu da ürünlerin yaşam döngüsünü etkiler. Ürün yaşam döngüsü 

kavramı yöneticilere planlamada, satış tahminlerinde ve yönetim stratejilerini belirlemede 

yardımcı bir araç olarak düşünülebilir. Pazarın maliyet ve gelir gibi parametrelerinin yanı sıra 

ürün geliştirme süresini ve bu süre zarfında ortaya çıkan maliyetlerin dağılımını da dikkate 

alarak yapılan planlamalarda uygulanan pazara uygun ürünleri geliştirmek, üretmek ve dağıtım 

süreçlerinde, ürün fikrinden konsepte, tasarımdan, ürün üretimine, ürün tanıtımına ve 

tamamlayıcı hizmetlere kadar olan ürüne ait tüm yaşam döngüsü bütünleşik olarak ele 

alınmalıdır. Ürün yaşam döngüsü aşamaları ürüne ve bağlı bulunduğu sektöre göre değişkenlik 

gösterdiğinden, pazarlama yöneticileri de bütüncül bir yaklaşım izlemelidir. Bu sebeplerden 

dolayı, bu çalışmada geleneksel ürün yaşam döngüsüne bütünleşik bir anlayışla incelenerek 

çoğu şirketin kullandığı geleneksel pazar döngüsü gözlem, yeni ürün geliştirme ve tamamlayıcı 

döngülerle genişletilmiştir. Gözlem döngüsünde pazar, yenilikler, rakipler ve trendler analiz 

edilerek yeni bir fikir oluşumu gerçekleştirilir. Bu fikirler geliştirilen yeni bir konsepte temel 

oluşturur ve müşteri geri dönüşleri de dikkate alınarak yeni ürünler hayata geçirilir. Yeni 

oluşturulan ürünün pazarda konumlandırması ve hedef kitleye uygun şekilde lanse edilmesi ile 

geleneksel pazar döngüsüne girilmektedir. Artan pazar rekabeti, daha kısa ürün geliştirme 

süreci ve artan ürün çeşitliliği ürünlerin var olma sürelerinin gittikçe kısalmasına yol açtığından, 

ürünlerin yaşam ömürlerini uzatmada, geleneksel pazar döngüsünü takip eden tamamlayıcı bir 

döngüye de ihtiyaç bulunmaktadır. Ayrıca ürün yaşam döngüsü kavramı literatürde farklı 

fonksiyonlarıyla ayrı ayrı incelenmiştir. Bu çalışmadaki farklılık ürün yaşam döngüsü 

fonksiyonlarının birbirleriyle entegre edilerek bütüncül olarak ele alınmasıdır. 
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2. GELENEKSEL ÜRÜN YAŞAM DÖNGÜSÜ KAVRAMI VE TANIMI 

Literatürde “Ürün Yaşam Döngüsü” kavramının temelleri 1950’lere kadar dayanır. “Ürün 

Yaşam Döngüsü” teriminin çok farklı şekillerde kullanımı bulunmaktadır. Ürün yaşam döngüsü 

yeni bir ürünün pazara girişinden pazardan çıkışına kadar olan sürede geçen eylemleri ele alan 

bir olgudur (Elbert, 2011). Literatürde göze çarpan eski tanımlamalardan biri 1965’de Levitt'in 

biyolojik yaşamdan ilham alan ürün yaşam döngüsü kavramıdır. Bu kavram pazardaki bir 

ürünün yaşam döngüsü “doğum, büyüme, olgunluk ve gerileme” olarak dört farklı aşamada 

normal satış hacminin zamana karşı dağılımı olarak tarif edilmiştir (Levitt, 1965). 

Yoram Wind 1975 yılında ürün yaşam döngüsü kavramını, bilimsel pazarlama 

literatüründe tahmin aracı ve kurumsal pazarlama stratejisi için bir rehber olarak görmüştür 

(Deutscher Bundestag/ Wissenschaftliche Dienste, 2016) . Aynı şekilde Porter da ürün yaşam 

döngüsü kavramını bir tahmin aracı olarak nitelendirmiştir. Bununla beraber, ürün yaşam 

döngüsü endüstri değişimlerini öngörmek için gerekli başlıca teorilerden biri olarak kabul 

edilmiştir. (Więcek-Janka, Kornecka, & Papierz, 2017). Hofer’e göre, ürün yaşam döngüsü 

doğru iş stratejisini seçmede temel değişkendir (Hofer, 1975). Smallwood (1978), ürün yaşam 

döngüsü kavramının tahminler, fiyat stratejileri ve tanıtımlar gibi birçok pazarlama alanında 

kullanılabileceğini ifade etmiştir. Birçok açıdan, ürün yaşam döngüsü kavramı ele alınmış fizik 

bilimindeki periyodik tabloların pazarlama ile eşdeğer olarak kabul edilebileceği fikrini ileri 

sürmüştür. Yine Smallwood çeşitli pazar hareketlerinin sonuçlarını tahmin etmek ve ürünleri 

kategorize etmek için bir olasılık yarattığını kabul etmektedir (Więcek-Janka, Kornecka, & 

Papierz, 2017). 1981 yılında Biggadike, ürün yaşam döngüsü kavramını, pazarlamacıların 

dinamik düşünme gerekliliğinden yola çıkarak, geleneksel pazar döngüsü aşamalarına göre 

hangi stratejileri kullanabileceklerini tahmin etmelerine yardımcı bir araç olabileceğini ortaya 

koymuştur (Więcek-Janka, Kornecka, & Papierz, 2017). Bu yaklaşıma dayanarak pazarlama 

uygulamaları arasında yer alan yeni ürün geliştirilmesi veya stratejik açıdan yeniden 

yapılandırma her bir ürün yaşam döngüsü aşamasını etkilemektedir (Kotler & Armstrong, 

2018). 

Bu bağlamda, bütünleşik ürün yaşam döngüsü kurumsal pazarlama stratejileri için bir yol 

haritası ve pazarda markanın konumlandırılmasında, fiyat stratejilerinin belirlenmesinde, 

yönetimsel ve satış tahminlerinde stratejik bir araç olarak değerlendirilebilir. 
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Şekil 1. Ürün Yaşam Döngüsü Tanımları 

Her ürün belli bir ömre sahiptir. Endüstriyel ürünler çoğu zaman tüketim mallarından daha 

uzun ömürlü olabilir. Bir ürün fikri ticarileştiğinde, ürün pazara girer ve satış yapmak, kar elde 

etmek için rekabet eder. Ürünler de tıpkı insanlar gibi bir ömre sahiptir. İnsanlardaki ömür 

yaşam döngüsü olarak tanımlanır ve ürünlere uygulandığında belirli bir pazara bağlı olduğu 

için ürün/pazar yaşam döngüsü olarak adlandırılır. Ürün yaşam döngüsü bazı ürünler için kısa 

ve bazı ürünler için uzun olabilir (Draskovic, Markovic, & Znidar, 2018). Her ürünün yaşam 

döngüsü belirgin özellikler taşır. Ürün yaşam döngüsü aşamalarının uzunluğu bağlı olduğu 

sektöre, ürüne ya da hizmete göre değişkenlik gösterebilir. Bu aşamalar şunları içerir: Giriş 

(Introduction), Büyüme (Growth), Olgunluk (Maturity) ve Gerileme (Decline) (Levitt, 1965; 

Kotler & Armstrong, 2018). Her bir aşama uygulama özellikleri bakımından farklılık 

göstermektedir. 

Ürün yaşamının aşamalara ayrılmasının temel sebebi, bir aşamadan diğerine geçerken bir 

ürün sınıfına farklı stratejilerin uygulanabilmesidir. Böylece ürün yaşam döngüsü üretim, 

planlama ve kontrol için bir temel oluşturur (Cao & Folan, 2011). 

Her bir ürün yaşam döngüsü aşamasında satış seviyesini, her bir aşamanın uzunluğunu ve 

Ürün Yaşam Eğrisi (ÜYE) eğrisinin şeklini tahmin etmek zordur. Bu nedenle sadece ürün 

yaşam döngüsü ile hareket edilmesi yaklaşımı bir planlama aracı olarak yetersiz kalmaktadır. 

Pazarlama stratejisini geliştirmek için ürün yaşam döngüsü kavramını kullanmak da zor olabilir 
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çünkü pazarlama stratejileri ürün yaşam döngüsü için hem bir neden hem de bir sonuç olabilir. 

Mevcut ürün yaşam döngüsü pozisyonu, pazarlama yöneticilerine en iyi pazarlama stratejilerini 

önerir ve çıkan sonuçlar daha sonraki aşamalardaki ürün performansını etkileyebilir bu da pazar 

ve pazar döngüsünü etkiler (Kotler & Armstrong, 2018) (Siebler, 2018). Hatta teknolojik 

ürünlerde günümüz pazarı en fazla iki yılda bir ürün veya hizmetin yenilenmesini 

gerektirmektedir. Tüketicilerin ihtiyaçlarına hemen cevap vermeyen bir işletmenin, rakiplerinin 

yerini almasıyla hızla büyüyen bir pazarda marjinal hale geleceği belirtilmiştir (Więcek-Janka, 

Kornecka, & Papierz, 2017). 

Kotler, ürün yaşam döngüsünün kavramının pazardaki ürünlerin davranışını tanımlamak 

için de pazarlamacılar tarafından kullanılabileceği iyi bir araç olduğunu belirtmektedir. Ayrıca 

uygun olarak kullanıldığında, yaşam döngüsünün aşamasına bağlı olarak doğru pazarlama 

stratejisi seçimine yardımcı olabilir. Kotler’e göre, ürün yaşam döngüsü bir ürün sınıfını, bir 

ürün formunu, veya bir markayı tanımlayabilir. Ürün yaşam döngüsü kavramı her durumda 

farklı şekilde uygulanır (Kotler & Armstrong, 2018). 

Ürün yaşam döngüsü kavramı ayrıca Stil (Style), Moda (Fashion) ve Furya (FAD) olarak 

bilinenlere uygulanabilir. 

3. BÜTÜNLEŞİK ÜRÜN YAŞAM DÖNGÜSÜ KAVRAMI VE TANIMI 

Geleneksel Ürün Yaşam Döngüsü çeşitli nedenlerden dolayı birçok yazar tarafından 

eleştirilmiştir. Eleştiriler aşağıdaki şekilde özetlenebilir (Gardner, 1987): 

 Birleştirme düzeyi: Geleneksel yaşam döngüsü kavramının ürün sınıfı, ürün 

formu veya marka için en uygun olup olmadığı açık değildir. Tellis ve 

Crawford (1981) yazarların geleneksel yaşam döngüsü kavramıyla ürün 

formlarının yakın olarak örtüştüğünü ve uzun satışlar nedeniyle ürün 

sınıflarının belirginliğinin daha az olduğunu, dolayısıyla bireysel markaların 

modellemelerinin daha zor olduğunu belirttiklerini öne sürmektedir. 

 Kendini kendini yok etme: Dhalla ve Yuspeh (1976) çalışmalarında bazı 

dönemlerde hızlı tüketim ürünlerinde düşüşlerin kaçınılmaz olduğunu ileri 

sürmüştür. Hızlı tüketim mallarındaki hızlı düşüşe olan inanç Dhalla ve 

Yuspeh'e göre pazarlama ve reklam desteğinde erken kesintilere neden olur 

ve bu da kendini gerçekleştiren bir düşüş kehanetine yol açar. Birçok durumda 

uygun reklam ve diğer pazarlama araçlarının kullanılmasının düşüş aşamasını 



Proceedings of the International Congress on Business and Marketing, 2019 

Maltepe University, Istanbul, 13.06.2019-14.06.2019 

  

 

179 

engelleyebileceğini savunmuşlardır. Tellis ve Crawford (1981) ise geleneksel 

ürün yaşam döngüsünün gerileme aşamasının, furya ve moda ürünlerindeki 

özel durumdaki gibi diğer tüm yenilikçi değişikliklerin karlı bir alternatif 

sunamadığı durumlar haricinde, bu görüş hiçbir zaman kesin olarak kabul 

edilmemelidir. 

 Bir model olmayışı: Hunt (1983) eğer geleneksel ürün yaşam döngüsünün 

aşamaları satış seviyesi tarafından belirleniyorsa, geleneksel ürün yaşam 

döngüsü kavramı ile satış seviyesini açıklamanın anlamsız olduğunu bir model 

içermediğini savunmaktadır. 

 Geçerlilik: Tellis ve Crawford (1981) yaptıkları literatür taramasında ampirik 

olarak Ürün Yaşam Döngüsünü destekleyecek çok az kanıt bulmuştur. 

 Büyüme aşamasının basitleştirilmesi: Meenaghan ve Turnbull (1981), ürün 

yaşam döngüsü aşamalarını tanımlama yöntemlerinin yönetime gelecekteki 

stratejiyi planlayacak sağlam bir temel sağlayamadığı konusunda suçlamalar 

yöneltmektedir (Gardner, 1987). 

Geleneksel ürün yaşam döngüsü aşamalarının biyolojik organizmaların sahip olduğu 

yaşam döngüsü aşamalarındaki gibi belli bir sıra ya da sabit (belirli) bir uzunluğa sahip olmadığı 

Kotler (2000) tarafından ileri sürülmüştür. Bu nedenle pazarlamacılar bir ürünün ya da ürün 

yelpazesinin geleneksel ürün yaşam döngüsünün hangi aşamasında olduğunu tam olarak 

saptayamamaktadır (Herbst, 2001). 

Uzun vadeli bir ürün planlaması için, pazarın maliyet ve gelir gibi parametrelerinin yanı 

sıra ürün geliştirme süresini ve bu süre zarfında ortaya çıkan maliyetlerin dağılımını da dikkate 

almak gerekir. Ayrıca, bir ürünün pazara sürülme zamanı ürün geliştirme süresi ile bağlantılı 

olarak belirlenebilir çünkü ürünler genellikle uzun araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle 

birlikte üretim hazırlığının bir sonucudur. Bütünleşik ürün yaşam döngüsü kavramı, özellikle 

uzun vadeli veya stratejik ürün planlamasının problemlerini çözmek ve sorularını cevaplamak 

için tasarlanmıştır (Elbert, 2011). Üstelik veriye dayandırıldığı taktirde aşama kriterinin 

ölçeğinin belirlenmesi söz konusu olabilecektir. 

Literatürdeki ürün yaşam döngüsü kavramı açıklamalarına dayanarak, yönetimsel bir 

tahmin aracı olarak bütünleşik ürün yaşam döngüsü kavramını şu şekilde tanımlamak 

mümkündür: “Ürünün gözlem döngüsünden başlayan, ürün geliştirme ile devam eden, 
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geleneksel ürün yaşam döngülerinin yer aldığı pazar döngüsünü de içeren ve tamamlayıcı 

döngü ile sona eren verilerin değerlendirmeye alındığı bir yaşam süreci”. 

Bu tanımdan yola çıkarak pazarlamada bütünleşik ürün yaşam döngüsü kavramı 4 temel 

döngüde açıklanabilir: Gözlem Döngüsü, Ürün Geliştirme Döngüsü, Pazar Döngüsü, 

Tamamlayıcı Döngü (Elbert, 2011). 

Şekil 3. Bütünleşik Ürün Yaşam Döngüsü Kavramı 

 

A. GÖZLEM DÖNGÜSÜ 

Gözlem Döngüsü, işletmenin geleceğini etkileyebilecek ve yeni bir ürün için karar verme 

sürecinin başlatılmasında gerekli olan stratejik bilgileri belirlemeyi ve toplamayı 

amaçlamaktadır. Gözlem konusu özellikle bilimsel ve teknik çevre veya dış yeniliklerin detaylı 

bir şekilde gözlemlenmesidir ve yapılmış olan gözlemlerin analiz edilerek fikir 

geliştirilmesinde yardımcı olmasıdır (Elbert, 2011). 

B. ÜRÜN GELİŞTİRME DÖNGÜSÜ 

Pazarlama araştırmasında teknik uzmanlık ve müşteri yakınlığının (müşteri fikirleri) 

kombinasyonunun başarılı olacağına işaret edilmiş olsa da, ürün geliştirme döngüsü özellikle 

ilk aşamalarda teknolojik hususlarla karakterize edilir (Spiller, 2016). 

Bir işletme yeni ürünleri iki şekilde edinebilir: Başka bir işletmenin ürününü istediğinde 

üretime ait patentini veya lisansını satın alır ya da işletme kendi ürününü geliştirir. İşletmenin 

kendi ürünlerinden kastedilen: Özgün ürünler, ürün geliştirmeleri, ürün modifikasyonları ve 

işletmenin kendi ürün geliştirmesi yoluyla oluşturduğu yeni markalardır (Hauschildt & Salomo, 

2011) 
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Günümüzün hızlı değişen ortamında, birçok işletme için müşterilerin hayatlarına 

çözümler sunan yeni ürünler önemli bir büyüme kaynağıdır. Ancak yenilik çok pahalı ve çok 

riskli olabilir. Bir fikir iyi olsa da, pazarda başarılı olamamasının çeşitli nedenleri 

bulunmaktadır. Ürün geliştirme maliyetleri beklenenden daha yüksektir ya da rakipler 

beklenenden daha zorlu olabilir. Başarılı yeni ürünler yaratmak için, bir işletmenin 

tüketicilerini, pazarını ve rakiplerini anlaması ve müşterilere üstün değer sağlayan teklifler 

sunması gerekir. Bu da ürün geliştirme ile olur. Ürün geliştirme işletme yeni bir ürün fikri bulup 

geliştirdiğinde başlar. Ürün geliştirme sırasında, satışlar sıfırdır ve işletmenin yatırım maliyeti 

artar (Kotler & Armstrong, 2018). 

Ürün geliştirme döngüsü şu aşamalardan oluşur: Fikir Geliştirme (Idea Generation), Fikir 

Gösterimi (Idea Screening), Konsept geliştirilmesi ve ürünün test aşaması (Concept 

Development and Testing), Pazarlama Stratejisi Geliştirilmesi (Marketing Strategy 

Development), İş Geliştirme (Business Development), Ürün Geliştirme (Product 

Development), Pazarlama Test Uygulaması (Test Marketing), Ticarileştirme 

(Commercialization) (Kotler & Armstrong, 2018). 

Müşteri katılımı, yeni ürün geliştirme sürecinin her aşamasında gerçekleşebilir. Bazı 

müşteriler sadece sürecin ilk aşamalarında yer alırken, diğerleri nihai aşamalarda yer alır. 

Bazıları ise tüm gelişim sürecinde üretici/sağlayıcıyla sürekli olarak etkileşime girer (Lagrosen, 

2005). 

a. Fikir Geliştirme (Idea Generation): İşletme-ürün-tüketici arasındaki ilişkiler sürekli 

olarak çevredeki sosyal ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişmektedir. Ortaya 

çıkan bu değişimlerin anlaşılması ihtiyacı karşılayan yeni ürün fikirlerinin oluşmasına 

sebep olur (Earle & Earle, 2009). İyi tanımlanmış bir “Yeni Ürün Geliştirme Döngüsü 

(YÜGD)” işletmenin amaçlarına paralel olarak geliştirilen ürün fikirlerinin 

oluşturulmasıyla başlar. Bir işletme, birkaç iyi markayı bulmak için genellikle yüzlerce 

hatta binlerce fikir üretir. 

İşletme, iç kaynaklardan (örneğin, çalışanlar, yöneticiler), dış kaynaklardan (yani 

müşteriler, rakipler, distribütörler ve tedarikçiler) ve resmi araştırma ve geliştirme 

uygulamalarından edindiği verilere dayanarak yeni fikirler üretebilir ( Bhuiyan, 2011). 

Müşteriler, çalışanlar, bağımsız bilim adamları, araştırmacılar ve hatta halk da yine 

kitlesel kaynaklar çatısı altında çeşitli fikir geliştirme kategorisinde katkı sağlayabilir. 
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Müşteriler, şirketlerin yeni ürün fikirlerini araştırmaya başlamak için özellikle iyi bir 

başlangıç noktası olabilir. İşletme tüketici sorunlarını daha iyi çözecek yeni ürünler 

bulmak için müşteri sorunlarını ve şikayetlerini analiz edebilir ya da müşterilerini öneri 

ve fikirlerini paylaşmaya davet edebilir. Ürün fikirleri için nispeten yüksek başarı oranı, 

pazarlama personeli ve müşterilerden kaynaklanmaktadır. Rakipler ise bir başka önemli 

kaynaktır. İşletmeler rakiplerinin yeni ürünleri hakkında ipuçları edinebilmek için onların 

reklamlarını izler. Rekabetçi yeni ürünler satın alıp, nasıl çalıştıklarını görmek, satışlarını 

analiz etmek ve yeni bir ürün çıkarmaları gerekip gerekmediğine karar vermek için 

ürünleri sınıflandırabilir. Diğer fikir kaynakları arasında ticari dergileri, şovlar, web 

siteleri ve seminerler; Devlet kurumları, reklam ajansları, pazarlama araştırması 

işletmeleri, üniversiteler, ticari laboratuvarlar ve girişimciler sayılabilir. Daha geniş 

anlamda, birçok işletme günümüzde kitle kaynak kullanımını öne çıkarmakta ve açık 

inovasyon metodu ile yeni ürünlere ait fikir programları geliştirmektedir 

 (Kotler & Armstrong, 2018). Bu anlamda kaynakların bütünsel açıdan değerlendirilmesi 

konusu da düşünülebilir. Doğru iş davranışları geliştirmek açısından da fırsat yaratır. 

b. Fikir Taraması (Idea Screening): Fikir taramasındaki amaç, iş ve işletme için ürün, 

uygulama ve süreç konusunda başarılı fikirlerin tespiti ve daha zayıf fikirlerin 

elenmesidir. İşletmelerde ürün geliştirme maliyetleri yüksek olduğundan işletmelere 

sadece karlı ürünlere dönüşecek ürün fikirleriyle devam etmek isterler. Bu konuda 

formatlar ve komite ya da kurullar oluşturulsa daişletmenin farklı alanlarındaki 

çalışanlarının ürün fikirlerini çeşitli faktörlere göre puanlamalarını ve daha sonra bunları 

bir araya getirmelerini sağlamak ürünü farklı bakış açısıyla değerlendirmek açısından 

yararlıdır. Bu format, ürünü veya hizmeti, önerilen müşteri değerini, hedef pazarı ve 

pazardaki rekabeti tanımlar. Aynı zamanda pazar büyüklüğü, ürün fiyatı, geliştirme 

süresi, geliştirme maliyetleri, üretim maliyetleri ve getiri oranları hakkında bazı ön 

tahminler yapar. Komiteler bu tahminleri kriterler ışığında değerlendirmektedir (Kotler & 

Armstrong, 2018) (Earle & Earle, 2009). 

c. Konsept Geliştirilmesi ve Ürünün Test Aşaması (Concept Development and 

Testing): Geleneksel gelişim sürecinde, hedef pazarlar, yalnız fikir geliştirme ve fikir 

tarama aşamalarında ürünün uygunluğunu göstermesinden sonra belirlenmeye başlanır. 

Konsept geliştirilmesi ve ürünün test aşaması ise pazarlama araştırması, mühendislik 

araştırması, geliştirme ve fizibilite çalışmaları sonucunda ortaya çıkan ilk fikirlerin ön 
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modellerinin veya taslaklarının geliştirilmesidir (Yelkur & Herbig, 1996). İlk ürün 

prototipi, teknolojik gelişmeler hakkında bilgiye sahip olan üretim Ar-Ge’si, pazar 

trendleri, müşteri talep ve isteklerini takip eden pazarlama ile koordineli çalışmaların 

sonucunda ortaya çıkar. Bu doğrultuda, pazarlamacılar, yeni ürünü her bir müşteri 

segmentine uygun hale getirerek alternatif ürün konseptleri oluştururlar. Bu alternatif 

ürün konseptlerinden hangilerinin güçlü bir tüketici çekiciliğine sahip olup olmadığını 

anlamak için bir grup hedef tüketici ile yeni ürün konseptleri test edilir (Kotler & 

Armstrong, 2014). 

d. Pazarlama Stratejisi Geliştirilmesi (Marketing Strategy Development): Bu aşama, 

ürün konseptine dayanan yeni bir ürünün ilk pazarlama stratejisinin tasarlanmasıdır. 

Pazarlama stratejisi ifadesi üç bölümden oluşmaktadır. İlk kısım hedef pazarı açıklar; 

planlanan değer önerisi ve ilk birkaç yıl için satış, pazar payı ve kar hedeflerini kapsar. 

İkinci kısım, ürünün ilk yılı için planlanan fiyat, dağıtım ve pazarlama bütçesini gösterir. 

Üçüncü kısım, uzun vadede gerçekleşmesi planlanan satış, kar hedefleri ve pazarlama 

karması stratejisini açıklar (Brecht, 2005). 

e. İş Geliştirme (Business Development): Ürünün üretim kapasitesinin ayrıntıları, 

gerekli hammaddeler, sunulması beklenen pazarlar ve dağıtım kanalları açısından mali 

fizibilitesini değerlendirmek gerekir. Ürün tasarımının en önemli ve ayrıntılı planları, 

üretim maliyetini ve karları tahmin edebilmek için finans departmanına gönderilmelidir. 

Finans, küresel yeni ürün geliştirme sürecine erken girer. Satışları tahmin etmek için 

işletme benzer ürünlerin satış tarihlerine bakabilir ve pazar araştırması yapabilir. Satış 

tahminlerini hazırladıktan sonra yönetim, pazarlama, Ar-Ge, operasyonlar, muhasebe ve 

finans maliyetleri dahil olmak üzere, ürün için beklenen maliyetleri ve karları tahmin 

edebilir. Yeni ürünün satış ve maliyet rakamlarını kullanarak finansal çekiciliğini analiz 

eder. Bir finans uzmanının tavsiyesi ve danışmanı, değerli zaman ve kaynakların yanlış 

yönlendirilmiş atıklarını önleyebilir (Yelkur & Herbig, 1996). Çünkü yapılacak 

faaliyetlerin kaynak finansmanı doğru yönlendirilmelidir. 

f. Ürün Geliştirme (Product Development): Birçok yeni ürün konsepti için, bir ürün 

sadece bir kelime açıklaması, bir çizim veya belki de bir ham parça olabilir. Ürün konsepti 

iş testini geçerse ürün geliştirmeye geçer. Burada, Ar-Ge veya mühendislik ürün 

konseptini fiziksel bir ürüne dönüştürür. Ar-Ge departmanı ürün konseptinin bir veya 

daha fazla fiziksel sürümünü geliştirmekte ve test etmektedir. Ar-Ge, tüketicileri tatmin 
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edecek, heyecanlandıracak, hızlı ve bütçeli maliyetlerle üretilebilecek bir prototip 

tasarlamayı amaçlar. Çoğu zaman, ürünler güvenli ve etkili bir şekilde performans 

gösterdiklerinden emin olunması için sıkı testlerden geçerler. İşletmeler kendi ürün 

testlerini veya dış kaynak testlerini test konusunda uzmanlaşmış diğer işletmelere 

yaptırabilirler (Kotler & Armstrong, 2018). Doğru pazarın tespiti müşteri beklentileriyle 

ve istekleriyle bağdaştırılabilir. 

g. Pazarlama Test Uygulaması (Test Marketing): Konsept testi, yeterli tüketici 

kabulünün olup olmadığını tahmin etmede yardımcı bir araç olup, ürünün ve önerilen 

pazarlama programının (strateji, reklam, dağıtım, fiyatlandırma, markalama ve 

paketleme ve bütçe seviyelerini hedefleme ve konumlandırma) gerçekçi pazar 

ortamlarında test edildiği aşamadır. Olumlu bir tüketici tepkisi, ürün konseptini 

geliştirmeye ve olumsuz tepki ise ürünü tamamen pazardan çekmeye ya da ürünü gerekli 

değişikliklerle yeniden gözden geçirmeye yardımcı olur. Ürün konsept testi, ürünün ve 

hedef pazarın tanımlanmasında, geliştirilmesinde, iyileştirilmesinde önemli rol oynar. Bu 

durum, ürün satışlarının ve rekabet gücünün artmasına neden olur (Unit-15 Concept 

Development and Testing, 2017). 

h. Ticarileştirme (Commercialization): Yeni geliştirilen ürün diğer işletme ürünlerinin 

finansal tablolarına etki edecekse pazara girişi geciktirilebilir. Ayrıca ürün daha da 

geliştirilebilecekse ya da dönemin ekonomisindeki belirsizliklerin artması durumunda 

işletme bir sonraki yıla kadar yeni ürünün lansmanını bekletebilir. Ancak, rakipler kendi 

ürünlerini tanıtmaya hazırsa, işletme yeni ürünün tanıtımını daha erkene de alabilir. 

İşletme yöneticileri yeni ürününü, tek bir yerde, bir bölgede ya da ulusal pazarda veya 

uluslararası pazarda lanse edip etmeyeceğine karar vermelidir (Kotler & Armstrong, 

2014). 

C. PAZAR DÖNGÜSÜ 

Kanagal‘a göre bütünleşik ürün yaşam döngüsü modeli, rekabetin dinamiklerini, ürün ve 

hizmetlerin ilerleme potansiyelini göstermektedir. Ürün yaşam döngüsünün analizi, ürünle ilgili 

kararların alınmasında ve yaşam döngüsü maliyet hesaplarındaki sapmaların belirlenmesinde 

bir temel oluşturur. Bir ürünün bütünleşik yeni ürün oluşturma stratejisi, kuruluşun misyon ve 

vizyonundan kaynaklanan hedef ve amaçlarıyla tutarlı genel pazarlama stratejisinin bir parçası 

olmalıdır. Açık bir ürün stratejisi, kaynakların optimal temini, rekabet avantajları, müşteri 
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ihtiyaçlarının detaylı bir şekilde incelenmesi, geri bildirimlerin alınması ve uygulama ekibinin 

oluşturulmasıyla belirlenir (2015). 

Clifford (1971), tüketici pazarlarındaki değişikliklerin pazar döngüsünün kısalmasına yol 

açtığını ve bu kısalmanın son on yılda küresel ekonomideki en önemli değişikliklerden biri 

olduğunu belirtilmiştir. Ürünlerin pazarlama stratejilerini planlarken, ürün yaşam döngüsü 

kavramını göz ardı eden işletmelerin bu döngüyü daha fazla kısaltarak yıkıcı hale geleceği 

öngörülmüştür (Więcek-Janka, Kornecka, & Papierz, 2017). 

Pazar döngüsü ise geleneksel ürün yaşam döngüsü aşamalarından oluşmaktadır: Bu 

aşamalar şunları içerir: Giriş (Introduction), Büyüme (Growth), Olgunluk (Maturity) ve 

Gerileme (Decline). 

a. Giriş Aşaması: Giriş aşaması tüketiciler tarafından henüz tanınmayan yeni bir ürünün 

pazara sunulmasıyla başlar. Geliştirilen ürünün pazara sunulması zaman alır ve satışlar yavaş 

yavaş büyümeye başlar. Diğer aşamalara kıyasla giriş aşamasında, yüksek dağıtım ve tanıtım 

harcamaları ve düşük satışlardan dolayı karlar düşüktür. Dağıtıcıları çekmek ve stokları 

oluşturmak gerekir. Tanıtım harcamaları yeni ürünle ilgili tüketicileri bilgilendirmek ve 

denemelerini sağlamak için nispeten yüksektir (Komninos, 2002). 

Fiyat seviyesi pazar stratejisine göre belirlenir. Pazarlama yönetimi pazar payını 

artırmaya karar verdiğinde iki yöntem belirler: Düşük kar ve yüksek penetrasyon ya da yüksek 

karlı satış. Pazar öncüsü olan işletme, istenen ürün konumlandırması ile tutarlılık gösteren 

lansman (Launch) stratejisi seçmelidir. Eğer lansman stratejisi “öldürme (killing)” yapmak için 

seçerse, kısa vadede kazanç elde etmek için uzun vadede gelirden ödün vermek zorunda kalabilir. 

Ancak işletme uyguladığı bu öldürme stratejisiyle pazara yeni rakiplerin girmesini 

geciktirebilir. Bununla birlikte, pazar döngüsünün sonraki aşamalarında ilerlerken, yeni 

fiyatlandırma, tanıtım ve diğer pazarlama stratejilerini sürekli olarak formüle etmelidir. Eğer 

pazarda öncü bir ürün/hizmet ise pazarın kaymağını alması (skimming price) için geliştirdiği 

başlangıç stratejisiyle pazardaki pozisyonunu korumaya geçer. Pazar, bu aşamada ürün 

iyileştirmeleri için genellikle hazır olmadığından, işletme ve onun az sayıda rakibi ürünün temel 

versiyonlarını üretmektedir. Bu işletmeler satışlarını en çok satın almaya hazır olan alıcılara 

odaklarlar (Spiller, 2016). 

b. Büyüme Aşaması: Büyüme aşamasında başarılı bir ürün ile satışlar hızlanmaya başlar 

ve toplam pazarın büyüklüğü hızla genişler. Fiyat seviyesi tanıtım aşamasındakinden daha 
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yüksek olma eğilimindedir. İşletmeler promosyon harcamalarını aynı veya biraz daha yüksek 

bir seviyede tutarlar. Rakiplerdeki artış, dağıtım noktalarının sayısında ciddi bir artışa ve 

dolayısıyla bayi stoklarının da artmasına neden olur. İşletme, pazarı eğitmesinin yanı sıra 

rekabeti de karşılamayı amaçlar. Kar fırsatlarından etkilenen potansiyel rakipler, rakip ürünleri 

pazara sürmeye başlarlar ve ürün/marka farklılaşması gelişmeye başlar (Komninos, 2002). Bu 

aşamada ürün kalitesini artırma çabaları gözlenmektedir.Yeni ürün özellikleri/modelleri 

eklemeye devam eder ve ürünü denemeye yönelik uyguladığı stratejiler yerine, rakiplerine göre 

markasını tercih etmeye yönelik stratejileri uygulamaya geçer. Şirketler bu aşamada bazı 

reklamları ürün bilincinin oluşturulmasından, ürün satın almasına kadar sürdürür ve bu da daha 

fazla alıcı çekmek için doğru zamanda fiyatları düşürür (Cao & Folan, 2011). 

c. Olgunluk Aşaması: Bir noktada, bir ürünün satışları yavaşlayacak ve olgunluk 

aşamasına girecektir. Bu olgunluk aşaması normalde önceki aşamalardan daha uzun sürer ve 

pazarlama yönetiminde güçlü zorluklar doğurur. Çoğu ürün yaşam döngüsünün olgunluk 

aşamasındadır ve bu nedenle pazarlama yönetiminin çoğu olgun ürünle ilgilenir (Brecht, 2005). 

Bu esnada depolama ya da finansman süreçlerinin çoğu rutine binmiştir. 

Pazar doygunluğa ulaşmıştır ve yani ürün pek çok tüketici şirket veya hane halkı 

tarafından sahip olunduğu ya da kullanıldığı anlamına gelir. Tüketicilerin marka tercihine ve 

tutundurmaya yönelik rekabetçi girişimler, fiyat rekabeti ve müşteri hizmetleri alanlarında 

farklılıklar yaratmaya yol açar (Levitt, 1965). 

Satışlardaki yavaşlama, birçok üreticinin birçok ürünü satması gerekliliği ile 

sonuçlanmaktadır. Buna karşılık, bu fazla kapasite daha büyük rekabete yol açar. Rakipler 

fiyatları düşürmeye, reklam ve satış promosyonlarını artırmaya ve ürünün daha iyi sürümlerini 

bulmak için ürün geliştirme bütçelerini yükseltmeye başlarlar. Bu adımlar karda bir düşüşe 

neden olur. Bazı zayıf rakipler pazardan çekilmeye başlar ve pazar nihayetinde sadece en 

iyilerin oynadığı bir alan haline dönüşecektir (Bhambri, 2015). 

İşletme, yeni kullanıcıları çekmek ve daha fazla kullanım sağlamak için ürünün kalitesini, 

performansını, dayanıklılığını, güvenilirliğini, teknik özelliklerini, stilini, ambalajını, çekiciliği 

için üzerinde durduğu tanıtım ögeleri gibi değişken özelliklerini değiştirmeyi deneyebilir. Son 

olarak, işletme pazarlama karmasını da değiştirerek satışları iyileştirebilir. İşletme, alıcılara 

yeni veya geliştirilmiş hizmetler sunabilir, yeni kullanıcıları ve rakiplerin müşterilerini çekmek 

için fiyatları düşürebilir ya da daha iyi bir reklam kampanyası başlatarak ticari anlaşmalar, 
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indirimler, primler ve yarışmalar gibi agresif satış tanıtımlarını kullanabilir (Kotler & 

Armstrong, 2018). 

d. Gerileme Aşaması: Bu aşamada ürün tüketicinin ilgisini çekmemeye başlar ve satışlar 

aşağı doğru sürüklenir. Teknolojik gelişmeler, tüketici beğenilerindeki değişimler ve artan 

rekabet gibi birçok nedenden dolayı satışlar düşebilir. Bu aşamada pazarlama yöneticilerinin 

amacı, maliyetleri düşürmek, markayı mümkün olduğunca kullanmak ve ürünün tamamlanma 

noktasına geldiğindeki aşamayı uzatabilmek için alternatif çözümler ve stratejiler 

uygulamaktır. Bu tarz çözümler yeni bir ürün geliştirme sürecini geciktirmek amacıyla yapılır. 

İşletme ürünü pazardan çekmeye hazırlanırken birçok kritik kararı almak zorundadır. Zayıf bir 

ürünü ürün yelpazesinde tutmak işletme için maliyetli olabilir. Kötü ürün, sık sık fiyat ve stok 

ayarlamaları gerektirdiğinden yönetimin zamanını çok fazla alabilir. Satışlar ve karlar 

azaldıkça, bazı işletmeler pazardan çekilebilirler. Geriye kalanlar daha küçük pazar bölümlerine 

odaklanabilir, tanıtım bütçesini azaltabilir veya fiyatlarını daha da düşürebilirler. Eğer ürün iyi 

bilinen kapsamlı bir ürün ve güçlü dağıtım kanallarına sahipse başka bir işletmeye satılabilir ya 

da farklı pazarlar araştırabilir. Pazar döngüsünün bu aşamasında, işletme diğer tüm çözümleri 

tüketerek ürünü pazardan çekmeye ve yeni bir ürün geliştirmeye karar vermiş de olabilir ( Al 

Badi, 2015; Kotler & Keller, 2007). Pazar döngüsüne göre, döngünün son aşamasını, yani en 

hassas olarak kabul edilen gerileme aşamasını kontrol etmek için temel öneriler ve stratejilerle 

bu döngü sonlandırılmaktadır. 

D.TAMAMLAYICI DÖNGÜ 

Ürün yaşam döngüsünün bütünleşik olarak ele alınmasının nedeni, bir aşamadaki 

kararların diğer aşamalar üzerindeki etkisidir. Çoğunlukla, satış veya maliyet eğilimleri 

geliştirme sırasında alınan önlemlerle önceden tanımlanmıştır. Yeni ürünlerin geliştirilmesinde 

düşünülmesi gereken önemli konulardan biri de bu yeni ürünlerin kullanımı esnasında ortaya 

çıkabilecek arızalara ve geliştirmelere ait servis, onarım, bakım gibi tamamlayıcı hizmetlerin 

uygunluğudur. Özellikle ürün planlaması için bu bütünsel perspektifin seçilmesi gerekmektedir 

(Elbert, 2011). Bütünleşik ürün yaşam döngüsü göz önüne alındığında, alt döngülerin zaman 

bakımından çakıştığı görülmektedir. Böylelikle tamamlayıcı bakım yükümlülükleri olan 

garanti, onarım, servis ve imha ürünün ilk defa pazar döngüsünün başlangıcında müşteriye 

sunulduğu anda başlar. Çoğu durumda, pazara giriş için geliştirme çalışmaları 

tamamlanmamıştır, ancak pazar döngüsü sırasında, ürün çeşitliliği için önlemler (ürün 

modifikasyonu veya farklılaşması) sürekli olarak alınmaktadır (Elbert, 2011). Bir 
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ürün/hizmetten memnuniyetin sürmesi için de bu döngünün kritik olduğu anlaşılmaktadır. 

İhtiyaç ya da sorunun çözümü için de bu döngü de konu içine dahil edilmelidir. 

SONUÇ 

Her ürünün insan ömründe olduğu gibi, ürüne ve bağlı bulunduğu sektöre göre ömrünün 

uzunluğunun değiştiği bir yaşam süreci vardır. Bütünleşik ürün yaşam döngüsü kavramı, 

pazarlama yöneticileri için ürünle ilgili karlılık ve lansman planlarını oluşturmada, pazarın ve 

rekabetin analiz edilmesinde etkin bir yönetim aracı olarak ele alınmıştır. Çalışmamız 

bütünleşik pazarlama bakış açısıyla ürün/yaşam döngüsünün yeniden ele alındığı tanıtımsal bir 

çalışmadır. Literatürdeki bilgiler derlenerek bütünleşik ürün yaşam döngüsü kavramı ortaya 

konmuştur. Bütünleşik modelin ilk aşaması olan gözlem döngüsünde teknolojik ve ekonomik 

bilgiler toparlanıp fikir geliştirilmesi ile bir veri tabanı oluşturulur. Toplanılan bu veriler 

ışığında, yeni ürün geliştirmede yeni fikirlerin geliştirilmesi ve taranması, yeni konsept 

oluşturulup test edilmesi, pazarlama stratejilerinin oluşturulması, iş geliştirilmesi, ürün 

geliştirilmesi, pazarlama test uygulaması, ürünün ticarileştirilmesi ve pazar geliştirilmesi 

aşamaları veriye dayandırılır ve takip edilip yeni bir ürün ihtiyacı erken dönemde belirlenebilir. 

Üretim planlarına alınabilir Bu anlamda ilk ele alınan geleneksel pazar döngüsüdür. Geleneksel 

pazar döngüsü ürün yaşam seyri pazara giriş, gelişme, olgunluk ve gerileme aşamalarını içerir. 

Gerileme aşamasında ürünü tekrar pazarda tutundurabilmek için tamamlayıcı döngü unsurları 

devreye alınır. Bu son döngü olan tamamlayıcı döngü; bakım, onarım, servis ve geri dönüşüm 

süreçlerini kapsar. Buradaki veri ve işlevlerdeki akıcılık, uyum ve zamanlamaların doğru 

yapılması gibi eylemlerde doğruluk oranını artırır. Bütünleşik ürün yaşam döngüsü kavramı, 

satış ve kâr artışına katkıda bulunan doğru ve en etkili pazarlama karmasını seçmek ve 

müşteriye bilgi temelinde doğru teklifler sunabilmek için her ürünün bir döngü içindeki 

konumunu belirlemeye odaklanır. Bu işlem yönetimini desteklemeye sebep olur. 
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