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ARGE Nedir? (OECD Frascati Kılavuzu Tanımları) 

• ARGE : İnsan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi 

dağarcığının artırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar 
tasarlamak üzere kullanılması için sistematik temelde 
yürütülen yaratıcı çalışmalardır. 

 

– Temel Araştırma 

– Uygulamalı Araştırma (Endüstriyel Araştırma) 

– Deneysel Geliştirme 



ARGE Kategorileri 

• Temel Araştırma : Temel araştırma, görünürde özel 

herhangi bir uygulaması veya kullanımı bulunmayan ve 
öncelikle olgu ve gözlemlenebilir olayların temellerine ait yeni 
bilgiler elde etmek için yürütülen deneysel veya teorik 
çalışmalardır. 
– Elektromanyetizm teorisi geliştirilmesi 

– Katı hal fiziği çalışmaları 

– Moleküler biyoloji ve genetik araştırmaları 



Uygulamalı Araştırma (Endüstriyel ARGE) 

• Uygulamalı araştırma: yeni bilgi elde etme 
amacıyla üstlenilen özgün bir araştırmadır. 
Bununla birlikte, öncelikle belirli bir pratik 
amaç veya hedefe yöneliktir. 

Yeni ürün, süreç veya hizmet geliştirme veya  mevcutlarda 
önemli bir iyileştirme  ortaya çıkarmak amacı ile  yeni 
teknoloji, bilgi ve kabiliyet oluşturmaya yönelik sistematik 
araştırma ve geliştirme çalışmalarını içermektedir. 
– İçten yanmalı motorların verimliliğini arttırma çalışmaları 

– Elektrikli araçlar için akü geliştirme çalışmaları 

 



Deneysel Geliştirme 

• Deneysel Geliştirme : Araştırma ve/veya pratik 

deneyimden elde edilen mevcut bilgiden yararlanarak yeni 
malzemeler, yeni ürünler ya da cihazlar üretmeye; yeni 
süreçler, sistemler ve hizmetler tesis etmeye ya da halen 
üretilmiş veya kurulmuş olanları önemli ölçüde geliştirmeye 
yönelmiş sistemli çalışmadır. 
– Yeni, rakiplerinden  daha üstün bir makine geliştirilmesi 

– Farklı motorların araçlara uygulanması 

– Yalın üretim metodolojilerinin uygulanması 

 



ARGE Fazları  

 



Elektron Vakum Tüp Keşfi 
• Electron vakum tüp keşfi elektronik çağını başlattı 
• 1800 lerde elektromanyetizm keşfedildi 
• 1857 de Heinrich Geisler cam tübü icat etti 
• 1858 de Julius Plucker( fizikçi)  tüp te elektrik deşarjını buldu 
• 1867 de Ferdinand Braun(fizikçi) katod tübünü buldu( 1930 lardaki 

televizyon keşfinde kullanıldı) 
• 1897 de Osiloskopu buldu 
• 1894 de J.J. Thomson katod ışınlarının elektron olduğunu buldu 
• 1904 de Fleming diode elektron vakum tüpü buldu ve patent aldı 
• 1906 da Lee de Forest Triod Vakum tüp için patent aldı 
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Yeni Pazar yaratan  ve 
ekonomiyi geliştiren 
ürünler için temel bilim 
araştırmaları şarttır. Temel 
bilimlerdeki keşiften, 
ürüne 50-100 yıl geçebilir. 



 



Yeni Teknoloji Gelişmeleri ve Ekonomik 
Genişleme 

• 1770-1800 : İngiltere ve Avrupa’daki sanayi devriminin 
başlaması buhar makineleri,kömür bazlı çelik üretimi ve 
tekstil makinaları ile ilgili yeni teknolojilere dayanıyordu 

• 1830-1850 : Endüstriyel Devrimin ikinci safhası demiryolları, 
buharlı gemiler, telgraf ve kömür gazı aydınlatması ile yeni 
teknolojilere dayanıyor 

• 1870-1895 : Üçüncü dalga elektrik aydınlatması ve gücü, 
telefon, kimyasal boyalar ve petrol üretimindeki yeni 
teknolojilere dayalı inovasyonlardan kaynaklandı 

• 1895-1930 : Hem Avrupa’da hem de Kuzey Amerika’daki 
yeni ekonomik büyüme otomobil, uçak,radyo ve plastik 
malzemelerdeki yeni teknolojiler ile ilgili inovasyonlardan 
kaynaklandı 



Büyüme Periyodları Bilim Temeli 

• 1770-1800 : 1700 ortalarında fizik ve kimyadaki 
yeni gelişmeler , gaz ve sıvı fiziği ve kimyasal 
elemanlar ile ilgili bilgiler 

• 1830-1850 : 1700 sonları ve 1800 başlarındaki 
elektrik ve manyetik akım bilgisi 

• 1870-1895 : elektrik, manyetizma ve kimya 
bilimindeki gelişmeler , teknolojik buluşları 
tetikledi 

• 1895-1930 : İçten yanmalı motor buluşu, 
dolayısıyla kimya ve fizik temel bilimi , elektrik, 
manyetizma ve kimya alanındaki yeni bilgiler  
 



Kondratiev Uzun Ekonomi Dalgası 
 9 Bölümü 

1. Bilimin yeni teknolojik icatlara yol açabilecek bir olguyu keşfi 
2. Yeni temel teknolojilerin , yeni endüstriler için iş imkanları yaratması 
3. Yeni yüksek teknolojili endüstrinin hızlı Pazar genişlemesi ve ekonomik 

büyüme yaratması 
4. Teknoloji geliştirilir, ürünler iyileşir, fiayatlar düşer, pazar büyür 
5. Rakipler büyüyen pazara girer , ve üretim kapasitesi artar 
6. Teknoloji olgunlaşır, kapasite pazar büyüklüğünü aşar, fiyat indirimleri 

başlar 
7. Fazla kapasite ve fiyat rekabeti , karları azaltır , iflaslara neden olur ve 

işsizlik ortaya çıkar 
8. Finansal piyasalardaki karışıklık resesyon ve ekonomik krizlere neden 

olabilir 
9. Bilim ve teknolojideki yeni gelişmeler , yeni bir ekonomik gelişmenin 

başlangıcı olabilir 

Teknolojik ve ekonomik süreçler kararlı ve sürekli değildir. Her ikisi de sürekliliği olmayan  
veya  bir döngü içeren süreçlere zaman zaman dönüşebilir 



Endüstriyel Yaşam Döngüsü 

 

Frederick Betz, Managing Technological Innovation 



Inovasyon (OECD,Oslo Kılavuzu) 

• Yenilik, işletme içi uygulamalarda, işyeri 
organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya 
önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya 
hizmet), veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi 
ya da yeni bir organizasyonel yöntemin 
gerçekleştirilmesidir. 
– İlk kişisel bilgisayar 

– Walkman 

– IPOD 

– Kağıt bebek bezi 



Inovasyon Çeşitleri 

• Radikal İnovasyon :  Güncel teknolojilerin 
ulaşamayacağı, farklı ve yeni bir fonksiyonellik yetkinliği  

• Aşamalı İnovasyon : Mevcut teknolojinin fonksiyonel 
yetkinliğinin, performans, kalite, maliyet, emniyet 
iyileştirilmesi ile geliştirilmesi 

• Sistem İnovasyonu : Mevcut teknolojilerin 
transformasyonu ile yeni fonksiyonel yetkinlikler 
geliştiren radikal bir inovasyon 

• Aşamalı inovasyon , bazen bir sistemin, yeni teknoloji 
nesillerini yaratır. Bu bir sistem inovasyonudur, fakat 
radikal inovasyon değildir. Bu tip inovasyon , yeni nesil 
inovasyon olarak adlandırılır. 
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Inovasyon ve Sanayi ARGE Merkezleri 

• Sanayi niye ARGE yapmalı? 

• Yapmalı mı? 
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Sanayi Teknoloji Edinim Alternatifleri 

• Lisans satın almak 

– Üretim için 

– Alt teknoloji için 

• Araştırma çalışmasını bir üniversite veya 
araştırma laboratuarında yaptırmak 

• Uygun araştırmacılar ile kendi laboratuarında 
teknoloji geliştirmek 
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• Lisans satın almak uluslararası rekabetçilik için 
yeterli değildir.   

• Araştırmayı dışarıda yaptırırken fikri haklar 
korunması ve şartları önem kazanır.  

• Anahtar teknolojiler için şirketler kendi 
araştırmasını yapmalılar 
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• Sanayi ARGE laboratuarının amacı yeni 
teknolojiler geliştirmektir 

• Bu yeni teknolojiler sanayide yenilikçi ürünler, 
hizmetler veya süreçler geliştirmek için 
kullanılır 

• Araştırma merkezi olmayan şirketler, yenilikçi 
ileri teknoloji ürünler geliştiremez ve rekabetçi 
olamaz 
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21. Yüzyılın ARGE Sistematiği 

• Dış kaynakları stratejik bir şekilde kullan 
• Merkezi laboratuar haricinde dağınık teknik 

faaliyetleri yürüt 
• ARGE çalışmalarını kuruluşun tüm teknik birimleri 

ile entegre et 
• Dünya çapında teknoloji takibi için sistem oluştur 
• Uluslararası pazarlarda büyümek için yurt dışı 

ARGE kapasitesini de kullan 
• Teknoloji stratejisi ile şirket iş stratejisini 

bütünleştir 
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Yenilikçi Ürün İhtiyacı 
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Sanayi ARGE si Hedefleri 

• Uzun dönemli tehdit ve fırsatlar için bilimsel 
gelişmeleri takip etmek 

• İş alanında teknik rekabet edebilirlik seviyesini 
korumak 

• Yeni iş alanları için , teknolojik yenilikler 
gerçekleştirmek 
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• Küçük inovasyonlar şimdiki iş alanını korumak amaçlıdır , Radikal 
inovasyon yeni iş alanları yaratmak için 

• CEO ların ARGE’ye ve yeni teknoloji ürünlerin pazarlanmasına önem 
vermemesi , şirketin geleceğini  tehlikeye sokacak ve sonraki CEO lar 
için sorun çıkartacaktır 
 



Radikal İnovasyon için Bilgi Çevrimi 

• Bilgiyi oluşturma, geliştirme ve kullanma 
aşamaları çevrim şeklinde olmalıdır. 
– Doğa ile bilim arasında 
– Teori ve bilim ile teknoloji geliştirme arasında 
– Teknoloji geliştikçe, doğa incelenmesine ve bilimin 

gelişmesine ayrı boyut ve kolaylık sağlar 
– Teknoloji ile mühendislik arasında 
– Mühendislik ile ürün geliştirme ve pazarlama arasında 
– Ürün geliştirme, satış ve servis arasında 

• Bu sürekli çevrim ile bilgi , kalite ve müşteri 
memnuniyeti sürekli iyileştirilmelidir. 
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Küçük İnovasyon Aşamaları  

1. Müşteri ve Pazar isteklerinin ve ihtiyaçlarının incelemesi 
2. Çevre ve teknoloji gelişimi incelemesi 
3. Şirket stratejisi ve ARGE stratejisi incelemesi 
4. Yaratıcı beyin fırtınası ile inovasyon konularının tesbiti 
5. Proje portföyü ve seçim 
6. Kavramsal prototipler ile ön test ve validasyon 
7. Tasarım, teknoloji uygulaması, sanal testler 
8. Prototip hazırlanması ve validasyon testleri 
9. Pazarlama çalışmaları ve satış stratejisi 
10. Ön seri ve homologasyon testleri 
11. Seri üretim  
12. Satış sonrası geri besleme ve iyileştirme 
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GM Vaka Çalışması 

• 1906 da ABD de 69 otomotiv firması, 1916 da yarıya indi. 
• 1918 de Ford T sonrası yeni bir konsolidasyon, 1923 te 8 firma 
• 1955 te yılda 55 milyon oto satıldı. GM pazarın % 50 sine sahipti 
• 1960 da 4 Amerikan firması kaldı 
• 1960 da GM Pazar payı % 54,1995 te % 34 , 2000 de % 29  
• 2008  de GM iflas etti. CEO’lar kısa dönemli kar odaklı idi, ve pazarın 

istediği  az yakıt tüketen, verimli çalışan araçları geliştiremediler. 
(Yıllık  yaklaşık 5 milyar € lık ARGE harcamalarına rağmen) 

• Bir şirketin inovasyonu , teknolojiyi ve ürün geliştirme sürecini 
yönetim şekli , şirketin rekabet gücü ve uzun dönemli 
sürdürülebilirliği için hayati öneme sahiptir. 



 

KAYNAK: AKILLI ÖRGÜT  
DAVID VE JIM MATHESON 

Stratejik Karar Hiyerarşisi  



 



Proje Portföyü 

 



 



 



Strateji ve İnovasyon Kültürü 

Booz&Co. ARGE Yatırımları 
Araştırması sonucu 

ARGE harcamalarının fazla 
olması sonuçları getirmiyor, en 
önemli faktörler stratejik 
eşgüdüm ve yönelim ve 
inovasyonu destekleyen bir 
kültür 



Araştırmadan Ticarileşmeye 

Araştırma Ön Kuluçka Şirketleşme 
Üretim 
hazırlığı 

Pazarlama 
ve satış 

Ölüm Vadisi 

Kazanç 



Ne Gerektirir? 

• Doğru Araştırma Stratejisi 

• Pazar, müşteri,rekabet analizi 

• İnovasyon Kültürü ve sistematiği 

• Doğru finans kaynakları 

• Proje portföy yönetimi 

• Etkin ve verimli ürün geliştirme süreci 

• Etkin ve verimli üretim ve lojistik sistemleri 

• Etkin pazarlama ve satış stratejisi 



Proje Hunisi ve Portföy Analizi 
Şirket Stratejisi/Teknoloji Stratejisi/ Inovasyon Yönetimi 

• Çevre Analizi 
• Inovasyon 

Platformları 
• İnovatif 

Beyin 
fırtınası 

• Fikir 
Yönetimi 

• Yenilikçi 
Pazar 
analizi/Deep 
dive 

• Proje analizi 

Finansal analiz; risk analizi; Pazar 
analizi; strateji ile uyum 

Proje 
seçimleri  



 Ürün Geliştirme Süreci 

Ürün Gamı 
Planı 

Stratejik 
Plan 

Teknik Plan 
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Proje 
Hedefleri 

Tasarım Geliştirme 

INNOVATION 



Başarılı Ürün Geliştirme Projeleri için 7 Faktör                                                  
Robert Cooper 

1. Müşteriye özellikli katma değer sağlayan üstün ürünler, taklit 
ürünlere göre daha  başarılıdır 

2. Ürün özelliklerinin doğru tanımlanması , iyi odaklanmış bir ürün 
geliştirme projesi oluşturur 

3. Süreç sırasında teknolojik geliştirme , tasarım, test , prototip ve 
pilot üretimi aşamalarının kaliteli yürütülmesi , kaliteli ürünler 
ortaya çıkarır 

4. Firmanın üretim ve teknik kapasitesi arasında teknolojik sinerji 
başarılı projeler yaratır 

5. Teknik personel ile satış personeli arasındaki pazarlama sinerjisi 
başarılı ürünler geliştirilmesine katkıda bulunur 

6. Pazarlama çalışmalarının kalitesi ürün başarısına önemli katkılarda 
bulunur 

7. Daha karlı pazarlar için geliştirilen ürünler daha başarılı  
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Inovasyon Stratejisi 

• Inovatif girişimler ile sürekli büyüme için 
– İyi bir organizasyon 

– Üst yönetimin inovasyonu desteklemesi 

– İnovasyon için yeterli fon 

– İnovatif ürün takımları 

– Uygun ödül sistematiği 

– Doğru inovasyon performans ölçümleri  
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Roberts,1980 

• İnovasyon Stratejisi 
• Yenilikçi, farklı, yetkin uzman kaynağı 
• İnovatif ortam 
• Bilgi yönetimi 



Girişimcilik Kültürü 

 

Girişimcilik Ortamı 
• Kültürel ve sosyal normlar 
• Eğitim 
• Devlet Politikaları 
• ARGE ve Teknoloji Edinimi 
• Ticari ve hukuki kurallar 
• Altyapı 
• Serbest rekabet 
• Finans olanakları 
• İnsan kaynağı ve altyapıya 

açık ulaşım 

Girişimcilik Fırsatları 

Girişimcilik 
yetkinliği ve 
motivasyonu 

Yeni 
Şirketler 

İSTİHDAM 
ZENGİNLİK 

Enterpreneurship, William Bygrave, Andrew Zacharakis, John Wiley & Sons 




