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İsimlendirme 
Ar-Ge, ArGe, R&D 

Araştırma – Geliştirme 

Araştırma ve Deneysel Geliştirme 

–Research and Experimental Development 
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Tanım 
Araştırma ve deneysel geliştirme (ar-ge); 

insanlık, kültür ve toplum hakkındaki bilgi 
de dâhil olmak üzere bilgi dağarcığını 
(stoğunu) artırmayı ve mevcut yeni 
uygulamalarını bulmayı amaçlayan 
(yükümlenen) yaratıcı ve sistematik 
çalışmadan oluşur. 
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Özellikler 
 Çeşitli / farklı icracılar tarafından gerçekleştirilse 

bile; ar-ge faaliyetleri bir dizi ortak özelliklerce 
tanımlanır. 

 Ar-ge faaliyetleri özel veya genel amaçlara 
ulaşmayı hedefleyebilir. 

 Ar-ge daima orijinal kavramlara ve onların 
yorumlanmasına veya hipotezlere dayalı olarak 
yeni ‘şeyler’ bulmaya odaklanır. 
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Özellikler 
 Ar-ge çalışması daha baştan planlanmış ve 

bütçelenmiş olmasına genel karakteri itibariyle 
belirsizlikler içerir. 

 Çalışmanın son çıktısı çoğunlukla belli değildir. 

 Çalışmanın ihtiyaç duyacağı kaynak ve zaman da 
kesin değildir. 

 Elde edilen çıktılar pazara ya ücretsiz sunulur ya 
da bir ticari değer içerir. 
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Özellikler 
 Ar-ge faaliyetinin 5 temel kriteri sağlaması 

gerekir.  

 Ar-ge faaliyeti 

1. alışılmışın dışında (orijinal), 

2. yaratıcı, 

3. belirsiz (kesinlik dışı), 

4. sistematik, 

5. aktarılabilir ve yeniden üretilebilir 

olmalıdır. 
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Özellikler 
 Bu beş kriter, sürekli veya belli vesilelerle 

gerçekleştirilen ar-ge faaliyetlerinde fiilen veya 
ilkesel olarak sağlanmak zorundadır. 
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Özellikler 
 Ar-ge kavramı üç ayrı faaliyeti türünü kapsar: 

1. Temel araştırma, 

2. Uygulamalı araştırma, 

3. Deneysel geliştirme, (Geliştirme ?) 
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Temel 
araştırma 

Uygulamalı 
araştırma 

Deneysel 
geliştirme 



1. Temel Araştırma 
TEMEL ARAŞTIRMA; herhangi bir 

belirli uygulamaya veya görünür 
kullanıma gerek olmadan olgular ve 
gözlemlenebilir gerçeklere ilişkin 
yeni bilgiler elde etmeyi amaçlayan 
(yükümlenen) deneysel veya teorik 
çalışmadır. 
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2. Uygulamalı Araştırma 
UYGULAMALI ARAŞTIRMA; yeni 

bilgilerin elde edilmesini amaçlayan 
(yükümlenen) bir ‘orijinal inceleme ve 
soruşturma’ çalışmasıdır. 

Öncelikle ve özellikle özgün, 
uygulamaya yönelik bir amaca veya 
hedefe odaklanır. 
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3. Deneysel Geliştirme 
DENEYSEL GELİŞTİRME; yeni 

ürünler veya süreçler geliştirmek ya 
da mevcut ürün ve süreçleri 
iyileştirme amacıyla araştırma ve 
uygulamalı deneyimlere ve ek 
bilgiler üretmeye odaklanan 
sistematik çalışmadır. 
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Ar-ge Türleri Üzerine 
 Üç farklı ar-ge türünde bu sıralama ile söz ediyor 

olmamız, ar-ge faaliyetinin bu şekilde sıralı 
olarak (temel araştırma  uygulamalı araştırma 
 deneysel geliştirme şeklinde) gerçekleştiğini 
göstermez. 

 Bir ar-ge sisteminde enformasyon ve bilgi çok 
farklı şekillerde akabilir. 

 Örneğin deneysel geliştirme temel araştırmaya 
girdi sağlayabilir. 

 Örneğin temel araştırmanın doğrudan yeni ürün 
ve süreçlere yol göstermeyeceği söylenemez. 
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Ar-ge Faaliyeti ve Projesi 
 AR-GE FAALİYETİ; yeni bilgiler üretmek için ar-ge 

icracıları tarafından bilerek ve incelikli şekilde 
gerçekleştirilen (yükümlenen) eylemler 
toplamından oluşur. 

 Çoğu durumda ar-ge faaliyetleri «ar-ge projeleri» 
olarak gruplanır. 

 Her ar-ge projesi bir dizi faaliyetten oluşur. Belli 
bir amaca yönelik olarak düzenlenip yönetilir. 
Her seviyenin kendi amaçları ve beklenen 
çıktıları vardır. 
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Ar-Ge Kriterleri 
 Bir faaliyetin ar-ge faaliyeti olarak 

sınıflandırılabilmesi için 5 ayrı kriterin birlikte 
sağlanması gerekir. 

 Ar-ge faaliyeti 
1. alışılmışın dışında (orijinal), 

2. yaratıcı, 

3. belirsiz (kesinleşmemiş), 

4. sistematik, 

5. aktarılabilir ve yeniden üretilebilir 

olmalıdır. 
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Ar-Ge Kriterleri 
1. Alışılmışın dışında (orijinal): Yeni buluşlara 

odaklanmış 

2. Yaratıcı: Orijinal, aşikar olmayan, kavram ve 
hipotezler üzerinde temellendirilmiş 

3. Belirsiz (kesinleşmemiş): Son çıktı konusunda 
belirsizlikler var 

4. Sistematik: Planlanmış ve bütçelendirilmiş 

5. Aktarılabilir ve tekrar edilebilir: Yeniden 
üretilebilen sonuçlara yönelmiş 
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Örnek 1 
 Tıp alanında; bir ölümün nedenlerini araştırmak 

üzere yapılan otopsi olağan bir tıbbi uygulama 
olduğundan ar-ge sayılmaz. 

 Belli kanser tedavilerinin ölüme yol açan yan 
etkilerinin özel inceleme ve soruşturması ar-ge 
kabul edilir. 

 Bu örnekte orijinallik, belirsizlik ve çıktıların 
aktarılabilirliği kriterleri sağlanmış olur. 
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Örnek 2 
 Tıbbi  kontroller için yapılan kan ve bakteri 

testleri olağan uygulamalar olduğundan ar-ge 
sayılmaz. 

 Denekler in kullandığı yeni bir ilacın etkilerinin 
anlaşılması için yapılan, kan testlerini de içeren 
özel bir program ar-ge olarak kabul edilir. 
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Örnek 3 
 Herhangi bir ortamdaki sıcaklık ve basınç 

değerlerinin günlük olarak ölçülüp kaydedilmesi 
ar-ge olarak kabul edilmez. 

 Hava tahminlerine yönelik olarak yeni modellerin 
geliştirilmesini hedefleyen bir programda 
sıcaklık veya basınç ölçümleri için yeni 
yöntemlerin araştırılması ar-ge sınıfına girer. 
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Örnek 4 
 Makine mühendisliği esaslı sanayilerde ar-ge 

faaliyetleri çoğu durumda tasarımla yakından 
ilişkilidir. 

 Bu tür sanayilerde yer alan KOBİ’lerin ayrı ar-ge 
birimleri yoktur. Ar-ge fonksiyonu, genellikle 
teknik çizim veya proje hazırlama gibi yapılar 
içinde gerçekleştirilir. 

 Pilot tesisler veya prototiplerin kurulması ve 
işletilmesi sürecindeki hesaplamalar, tasarımlar, 
çizimler ve operasyonel komutların hazırlanması 
ar-ge kapsamında kabul edilmelidir. 
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Örnek 4 (devam) 
 Eğer yapılan faaliyetler üretim standardizasyonunun 

hazırlanması, icrası ve bakımına veya (teklif 
hazırlama, broşür ya da yedek parça kataloğu 
oluşturma gibi) satış geliştirmeye yönelik ise ar-ge 
kapsamı dışında kalır.  

 Bu örnekte bazı ar-ge özellikleri bulunabilir: 
Orijinallik (yeni cihaz potansiyelini araştırmak); 
belirsizlik (prototiplerin önceden bilinmeyen çıktı ve 
sonuçlara yol açması); yaratıcılık (yeni cihazların 
üretilmesi); aktarılabilirlik (ürün geliştirme 
sürecinde kullanılmak üzere üretilen teknik 
dokümantasyon). 
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Ar-Ge Projesi 
 Ar-ge projesi, belli bir amaca yönelik olarak bir araya 

getirilip düzenlenmiş ar-ge faaliyetleri toplamıdır. 

 Ar-ge projelerini tanımlayabilmek için bazı sorunlar 
sorabiliriz: 
 Projenin amaçları nelerdir? (Orijinallik) 

 Bu projeyi yeni yapan nedir? (Yaratıcılık) 

 Projeyi yürütmek için hangi yöntemler kullanılıyor? 
(Yaratıcılık ve belirsizlik) 

 Projenin çıktı ve sonuçlarının genel olarak uygulanabilirliği 
nedir? (Aktarılabilirlik ve tekrarlanabilirlik) 

 Projede ne tür çalışanlar yer almaktadır? 

 Araştırma kuruluşunun (biriminin) araştırmaları nasıl 
sınıflandırılmalıdır? 
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Ar-Ge Türleri 
Üç tip ar-ge vardır: 

Temel araştırma (Basic research), 

Uygulamalı araştırma (Applied 
research), 

Deneysel geliştirme (Experimental 
development). 
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Temel Araştırma 
TEMEL ARAŞTIRMA; herhangi bir 

belirli uygulamaya veya görünür 
kullanıma gerek olmadan olgular ve 
gözlemlenebilir gerçeklere ilişkin 
yeni bilgiler elde etmeyi amaçlayan 
(yükümlenen) deneysel veya teorik 
çalışmadır. 
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Temel Araştırma 
 Temel araştırma iki gruba ayrılır: 1- Saf temel 

araştırma, 2- Odaklı temel araştırma. 

 Saf temel araştırma; herhangi bir sosyal veya 
ekonomik yarar aramaksızın ya da elde edilen 
sonuçları pratik çözümlere yönlendirme 
çabası olmadan ya da sonuçları uygulamadan 
sorumlu sektörlere yönlendirmeden bilginin 
çeşitlendirilip çoğaltılması amacıyla yapılır. 
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Temel Araştırma 
 Odaklı temel araştırma; mevcut durumda veya 

gelecekte muhtemel problemler ya da 
beklenen ihtimaller karşısında bir çözümün 
tanımlanma temelini oluşturmak üzere geniş 
ölçüde bilgi üretilmesi amacıyla yürütülür. 
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Uygulamalı Araştırma 
UYGULAMALI ARAŞTIRMA; yeni 

bilgilerin elde edilmesini amaçlayan 
(yükümlenen) bir ‘orijinal inceleme ve 
soruşturma’ çalışmasıdır. 

Öncelikle ve özellikle özgün, 
uygulamaya yönelik bir amaca veya 
hedefe odaklanır. 
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Uygulamalı Araştırma 
 Uygulamalı araştırma; ya temel araştırmanın 

bulgularının muhtemel kullanımlarını ya da 
önceden belirlenmiş, özgün amaçları 
gerçekleştirmek üzere yeni yöntem ve yolların 
belirlenmesini amaçlar. 

 Gerçek problemleri çözmek üzere mevcut 
bilginin ve uzantılarını göz önünde bulundurmayı 
içerir. 

 Uygulamalı araştırmanın sonuçlarının ürünler, 
operasyonlar, yöntemler ve sistemler için geçerli 
ve kullanılabilir olmasına odaklanılır. 
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Deneysel Geliştirme 
DENEYSEL GELİŞTİRME; yeni 

ürünler veya süreçler geliştirmek ya 
da mevcut ürün ve süreçleri 
iyileştirme amacıyla araştırma ve 
uygulamalı deneyimlere ve ek 
bilgiler üretmeye odaklanan 
sistematik çalışmadır. 
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Deneysel Geliştirme 
 Eğer ar-ge faaliyeti olma kriterlerini sağlıyorsa 

yeni ürünlerin ve süreçlerin geliştirilmesi 
deneysel geliştirme olarak kabul edilir. 
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Deneysel Geliştirme 
 Deneysel geliştirme, ürün geliştirme (ür-ge) ile 

karıştırılmamalıdır. 

 Ürün geliştirme; ürün ev kavram formülasyonundan 
ticarileştirmeye kadar pazara yeni bir ürün veya 
hizmet sunmayı hedefler. 

 Deneysel araştırma, ürün geliştirme sürecinin sadece 
muhtemel aşamalarından birisidir. Böyle bir sürecin 
başarı ile tamamlanmasına ilişkin özgün bilgiyi test 
etmeyi hedefler. 

 Deneysel geliştirme süresince yeni bilgiler üretilir ve 
artık ar-ge kriterleri sağlanamaz hale gelince bu 
aşama sona erer. 
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Ar-Ge ve İnovasyon 
 Ar-ge ile sıklıkla karıştırılan kavramlardan bir başkası 

inovasyondur. 

 Ar-ge ve inovasyonun bir arakesiti olmasına rağmen iki 
kavramı birbirine karıştırmamak gerekir. 

 İnovasyon; işletme içi uygulamalarda, iş yeri 
organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni ve önemli 
derecede iyileştirilmiş bir ürün (hizmet) veya süreç 
veya pazarlama yöntemi veya organizasyonel yöntem 
veya iş modelinin gerçekleştirilmesidir. 

 Kısaca; inovasyon, kazandıran yenilik olarak nitelenir. 
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Ne Ar-Ge’dir? 
KONU NE YAPMALI? AÇIKLAMA 

Prototipler Ar-ge içinde olabilir. Ama ileri iyileştirme ise 

Pilot tesis Ar-ge içinde olabilir. Amaç ar-ge ise 

Endüstriyel tasarım Parçala. Ar-ge için gerekli olanlar 

Endüstriyel mühendislik Parçala. İnovasyon geri bildirimini dâhil 
et, üretim işlerini çıkar. 

Deneme üretimi Parçala. İleri düzey çalışmaları dâhil et. 

Üretim öncesi geliştirme Ar-ge değil. - 

Satış sonrası hizmetler vb. Ar-ge değil. - 

Fikri mülkiyet işleri Ar-ge değil. Sadece ar-ge projesi ile ilgililer 
olabilir. 

Rutin testler Ar-ge değil. - 

Veri toplama Ar-ge değil. Projenin parçası değilse çıkar. 

Denetimlere, standartlara, 
mevzuata uygunluk işleri 

Ar-ge değil. - 
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Ne Ar-Ge’dir? 
 Yapılan bir ar-ge faaliyetinin kamu tarafından bu 

kapsamda kabul edilmesi için şunlardan birine dâhil 
olması gerekir: 
 Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizlikleri 

gidermek amacıyla, bilim ve teknolojinin gelişmesini 
sağlayacak yeni teknik bilgilerin elde edilmesi; 

 Yeni üretim yöntem, süreç ve işlemlerinin araştırılması 
veya genişletilmesi; 

 Yeni ürün, madde ve malzemeler, araçlar, gereçler, 
işlemler, sistemlere yönelik olarak yeni yöntemler 
geliştirilmesi veya yeni teknikler üretilmesi; 

 Bir ürünün maliyetini düşürücü, kalite, standart veya 
performansını yükseltici yeni teknoloji  ve tekniklerin 
araştırılması. 
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Ne Ar-Ge Değildir? 
 Aşağıdaki konulara girenler kamu tarafından ar-ge 

faaliyetleri kapsamında değerlendirilmez: 
 Pazar araştırması veya satış promosyonu, 

 Kalite kontrol, 

 Sosyal bilimlerdeki araştırmalar (?), 

 Petrol, doğalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj 
faaliyetleri, 

 İcat edilmiş veya mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı,  

 Biçimsel değişiklikler, 

 Bilimsel ve teknolojik yenilik doğurmayan rutin faaliyetler, 

 İlk kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri, 

 Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkartılıp 
dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri. 
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Ar-Ge Becerileri 
 Araştırma ve deneysel geliştirme (ar-ge) 

faaliyetlerinde yer alacak bir kişinin hangi beceri 
ve yeteneklere sahip olması gerekir? 

 Ar-ge olgusu birbirinden farklı özellikleri olan 
pek çok farklı alan ve sektörde yer alıyor. Bu 
durumda –alan bilgisini bir yana bırakarak– belli 
beceri ve yetenekleri bir ar-ge disiplini 
oluşturacak biçimde belirleyebilir miyiz? 

 Alan ve sektör farklılıklarına rağmen ar-ge 
çalışanlarının ortak beceri ve yeteneklerinden söz 
etmek mümkün mü? 
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Ar-Ge Becerileri 
 Ar-ge, kaçınılmaz biçimde bir alan ve sektör kültürü 

konusudur. Ar-ge fonksiyonu içinde yer alan bir 
çalışanın kendi pozisyon tanımı içinde kalan bilimsel 
ve teknolojik bilgi ve deneyim birikimine sahip 
olması gerekir. Bu şartı “bilimsel, teknolojik ve 
mesleki arkaplan” olarak isimlendirebiliriz. 

 Ar-ge çalışanının imalat, prototipleme, sınama (test 
etme) ve kalite denetim süreç ve faaliyetleri ile tanışık 
olması beklenir. Tasarım, doğru malzeme belirleme 
ve projeye uygun modelleme işleri konusuna kendi 
çalışma alanını ilgilendirdiği ölçüde hâkim olması 
gerekir. 
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Ar-Ge Becerileri 
 Ar-ge; hangi amaçla ve türde yapılırsa yapılsın 

karmaşık, bu nedenle adımlar halinde planlama, 
bütçeleme ve başka kişi ve birimlerle 
koordinasyon gerektiren bir süreçtir.  

 Ar-ge; takım halinde çalışılan bir projedir.  

 Plan hazırlama ve yönetme, proje hazırlama ve 
yönetme, bütçeleme ile takım çalışması ar-ge 
süreci konusunda ihtiyaç duyulacak bilgi ve 
deneyimleri oluşturur. 

 Ar-ge çalışanının bu konularda eğitim almış, bilgi 
edinmiş ve deneyim kazanmış olması beklenir. 
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Ar-Ge Becerileri 
 Temel bilimler ve mühendislik temalı ar-ge çalışmaları 

laboratuvar ortamında deney yapmayı kaçınılmaz kılar. 

 Ar-ge; laboratuvarda yapılan deneyler ve diğer faaliyetler 
elde edilen sonuçların raporlanmasını, 
değerlendirilmesini ve yazılı – görsel olarak sunulmasını 
gerektirir. 

 Ar-ge çalışanı bu beceriler (laboratuvarda çalışma, analiz 
etme, raporlama, yorumlama, değerlendirme ve sunma) 
konusunda bilgi ve deneyime ihtiyaç duyar. 

 Bu faaliyetler sırasında bazı bilgi ve becerilerini 
kullanarak bilişim ortamını kullanması, büyük veri 
yapılarına erişmesi ve veri analizi yapması gerekecektir. 
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Ar-Ge Becerileri 
 Ar-ge çalışanı analitik ve eleştirel düşünme 

becerilerine sahip, kendini problem çözme konusunda 
geliştirmiş kişidir; bunu kendine ve takımına sorduğu 
sorularla ortaya koyar.  

 Eleştirel düşünme becerisi sayesinde sorulara yeni ve 
ilginç soru ve cevapları (aynı zamanda bunları çözüme 
yönelik süreçlere dönüştürecek yapı ve faaliyetleri) 
bulmayı başarır. 

 Ar-ge süreç ve faaliyetleri her adımda ar-ge 
çalışanlarının önüne çözmeleri gereken yeni ve zorlu 
problemler koyar; bunların bazıları moral bozucu ve 
demotive edici niteliktedir. Bu gibi durumlarda ar-ge 
çalışanının öz motivasyon (kendi kendini motive 
etme) özelliği devreye girmek zorundadır. 
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Ar-Ge Becerileri 
 Ar-ge bir takım oyunudur. Ar-ge çalışanı takım 

oyunculuğunun tüm şartlarını yerine 
getirmelidir. 

 Ar-ge çalışanı, zaman yönetimi konusunda 
mükemmel olmayı başarmış, aynı zamanda 
bağımsız çalışma becerisine sahip kişidir.  

 Ar-ge’cinin bir diğer bireysel özelliği sektörden ve 
temadan bağımsız olarak teknolojiye meraklı 
oluşudur. Başta kendi çalışma alanı olmak üzere 
teknoloji gelişmeleri yakından izler. 
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Ar-Ge Becerileri 
 İnovasyon, kendi yol haritası için ar-ge’den yararlanır. 

Özellikle inovasyon sürecinin başlangıcında ar-ge 
temel araştırmaların, devamında uygulamalı 
araştırmaların ve ürüne dönüşürken geliştirmenin 
özel bir yeri olur. 

 Ar-ge’nin kendi faaliyet ve eylemleri de inovasyona 
tabidir. Ar-ge’cinin inovasyona ilişkin bilgi ve 
deneyimle donanmış olması gerekir. 

 Ar-ge çalışanı ar-ge süreç, faaliyet ve eylemleri 
geliştirmede; yeni iş yapma biçimleri, farklı yöntem, 
teknik, araç ve yol haritaları oluşturmada yaratıcı ve 
yenilikçi olabilmelidir. 
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Ar-Ge Becerileri 
 Ar-ge bir takım oyunudur. Bu nitelik, ar-ge 

çalışmalarında takım çalışmasının yanında liderliğin 
ve iletişimin önemini ortaya koyar. 

 Ar-ge takımı, pek çok bilim ve disiplinden gelen 
kişilerden oluşur. Bu tür takımlarda teknik veya 
sosyal temalı eğitim almış kişiler birlikte çalışırlar. 

 Takım liderliği takım içi ve dışı ilişki ve iletişimin 
sağlam ve sağlıklı biçimde yürütülmesi için 
vazgeçilmez önemdedir. Takım çalışanlarında 
yönetişim, ilişki yönetimi, iletişim ve liderlik 
becerilerinin –eğitimle ve takım yaşamı içinde– 
öğrenilmesini gerekli kılar. 
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Ar-Ge Becerileri 
 Teknik işleri yaparken bazı yöntem, teknik ve araçlar kullanılır. 

 Ar-ge kapsamında düşünme, fikir ve karar oluşturma gibi 
faaliyetlerde de bazı teknik ve araçlardan yararlanmak gerekir. 
Bunları kabaca yaratıcılık, karar verme, problem çözme ve proje 
yönetimi için gerekli teknik ve araçlar olarak kategorize 
edebiliriz. 

 Beyin fırtınası, Pareto analizi, problem veya karar ağaçları, GZFT 
(SWOT), TRIZ (yaratıcı problem çözme), Gantt şeması, kritik yol 
analizi, görselleştirme (grafik kullanımı), iş amaçlı yazma, 
yazılım kullanma gibi bazı teknik ve araçları sayabiliriz. 

 Bu sayılanlar fikir üretme ve karar oluşturmayı kolaylaştıran 
araçlardır; asla fikri veya kararı kendi kendine üreten bir 
mekanizma olarak bakılmaması gerekir. 
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Ar-Ge Becerileri 
 Bir alanda (işte) öğrenilmiş beceriler bir başka 

alanda da (projede de) kullanılabilir. Bu şekilde 
çalışma alan veya konuları arasında, birinden 
diğerine bilgi ve deneyim brikimi olarak transfer 
edilebilen uzmanlıklara “aktarılabilir beceriler” 
adı verilir.  

 İletişim, problem çözme, takım çalışması, ağ 
ortamında çalışma ve yönetim becerilerini bu 
türden aktarılabilir beceriler arasında sayabiliriz. 
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Ar-Ge Becerileri 
 Aktarılabilir beceriler topluluğu (ar-ge ve inovasyonu da içerecek biçimde) 

kabaca kişilerarası ilişki becerileri, örgütsel beceriler, araştırma yetkinlikleri, 
bilişsel yetenekler, iletişim becerileri ve girişim becerileri olarak sınıflanabilir. 

 2014 yılında yapılan bir ankette işverenlerin şu aktarılabilir becerilerin 
çalışanlarca edinilmiş olmasını istedikleri gözlenmiştir: 

 1- Bir takım yapısı içinde çalışma yeteneği, 

 2- Karar verme ve problem çözme yeteneği, 

 3- İşi planlama, organize etme ve önceliklendirme yeteneği, 

 4- Kuruluş içinde veya dışında diğer kişilerle sözel iletişim kurma yeteneği, 

 5- Enformasyon toplama ve işleme yeteneği, 

 6- Sayısal (nicel) verileri analiz etme yeteneği, 

 7- Yapılan işe uygun teknik bilgi birikimi, 

 8- Bilgisayar ve yazılım kullanma yetkinliği, 

 9- Yazılı rapor oluşturma ve/veya bunları değiştirip düzeltebilme yeteneği, 

 10- Satış yapma veya başkalarını etkileme yeteneği.  
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Kısa bir özet 



Ar-Ge 
 Araştırma ve deneysel geliştirme (ar-ge); insan, 

kültür ve toplum bilgisinden oluşan bilgi 
dağarcığının (stoğunun) artırılması ve bu 
dağarcığın yeni  uygulamalar tasarlamak üzere 
kullanılması için sistematik temelde yürütülen 
yaratıcı çalışmalardır. 

 Ar-ge terimi üç temel faaliyet topluluğunu ifade 
eder: 
1. Temel araştırma, 

2. Uygulamalı araştırma, 

3. Deneysel geliştirme. 
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Temel araştırma 
Temel araştırma kavramı; görünürde 

herhangi bir özel uygulaması veya 
kullanımı bulunmayan ve öncelikle olgu 
ve gözlemlenebilir gerçeklerin 
temellerine ait yeni bilgiler edinmek 
için yürütülen teorik ve deneysel 
çalışmaları ifade eder. 
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Uygulamalı Araştırma 
Uygulamalı araştırma kavramı; belirli 

bir pratik amaç veya hedefe yönelik yeni 
bilgi elde etme amacıyla yürütülen 
özgün araştırmaları ifade eder. 
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Deneysel Geliştirme 
Deneysel geliştirme kavramı; araştırma ve 

pratik deneyimden elde edilen mevcut 
bilgiden yararlanarak yeni malzemeler, 
yeni ürünler veya cihazlar üretmeye, yeni 
süreçler, sistemler ve hizmetler tesis 
etmeye ya da halen üretilmiş veya 
kurulmuş olanları geliştirmeye yönelik 
sistemleri çalışmaları ifade eder.  
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