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Ülkelerin ekonomik olarak gelişme ve kalkınmalarında önemli rol oynayan faktörlerden biri bilim,
teknoloji, Ar-Ge ve yenilik alanında yapılan çalışmalar ve bu çalışmaların ülke yönetimleri tarafından ne
düzeyde desteklendiğidir. Bu konuda başarıyı yakalamanın temel gerekliliklerinden biri de yürütülen
çalışmaların koordinasyon içinde olması ve etkin bir ekosistemdir. Bilgiye dayalı katma değerli üretimin
sağlanmasını hedefleyen bu ekosistemin en temel bileşenleri ise araştırmacı insan kaynağı, fiziki ve
teknik altyapı ile donatılmış araştırma altyapıları ve üniversitelerdir.

ÇALIŞMANIN AMACI
Çalışmanın amacı 6550 Sayılı Kanun ve kanunla ilgili
olarak yürütülen süreçlerin, 6550 Sayılı Kanun
kapsamına alınan araştırma altyapıları üzerindeki
etkilerinin
değerlendirilmesi
ve
paydaşların
görüşlerine dayalı olarak iyileştirme alanlarının
belirlenmesidir.

ÇALIŞMANIN KAPSAMI
Çalışma kapsamında 6550 Sayılı Kanun kapsamına
alınmış olan dört araştırma altyapısı ile görüşmeler
yapılmıştır. Görüşmeler dört araştırma altyapısı
genelinde 99 katılımcı ile çevrim içi olarak
gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerin altyapıya göre
dağılımı Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1. Görüşmelerin altyapılara göre dağılımı
Araştırma Altyapısı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ulusal
Nanoteknoloji Araştırma Merkezi – UNAM -

Görüşme
Sayısı
27

ANKARA
Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma
ve Uygulama Merkezi – SUNUM - İSTANBUL
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mikro Elektro
Mekanik Sistemler Araştırma ve Uygulama

24

Durum çalışması, bir duruma müdahale etmeden
önce durumu derinlemesine inceleme ve anlama
imkânı sunarken; aynı zamanda durumun kişiler ve
toplum üzerindeki etkisi hakkında çıkarım yapabilme
imkânı da sağlamaktadır. Bu bağlamda, incelenen
güncel duruma özgü olarak olayın nasıl cereyan
ettiği, kaynağı ve amacı hakkında bilgi elde etmek
mümkün olmaktadır.
Durum çalışmasında veri kaynağı olarak nitel ve nicel
veriler eş zamanlı biçimde kullanılabileceği gibi,
yalnızca doğrudan gözlem ya da derinlemesine
görüşme veri toplama araçları ile elde edilen veriler
de kullanılabilir. Derinlemesine görüşmeler, zengin ve
kapsamlı bilgi sağlayacaklardır. Aynı zamanda
derinlemesine görüşmeler, görüşülen kişilerin
gerçeği nasıl oluşturduğunu ve durumlar hakkında
neler düşündüklerini açığa çıkarmada oldukça
etkilidir.
Bu bağlamda 6550 Sayılı Kanun kapsamında olan
dört araştırma altyapısının iç ve dış paydaşları ile
görüşmeler
yapılmıştır.
Görüşmelerde
yarı
yapılandırılmış soru formu kullanılmıştır. Görüşme
yapılan iç ve dış paydaşların statüleri göre Şekil 1’de
yer almaktadır. Araştırma altyapılarında farklı statüde
bulunan kişilerle görüşülmesi kanunun etkilerini daha
geniş perspektifte değerlendirme imkânı sunacaktır.

27

Merkezi – MEMS - ANKARA
Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Biyotıp ve
Genom Uygulama ve Araştırma Merkezi –

21

İBG - İZMİR

ÇALIŞMADA KULLANILAN YÖNTEMLER
Etki değerlendirme araştırmaları, nitel araştırma
yaklaşımlarından durum çalışması içerisinde ele
alınabilir. Bu araştırmada 6550 Sayılı Kanun’un
etkileri durum çalışması yaklaşımı bağlamında ele
alınmıştır.
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Şekil 1. Araştırma Altyapılarında görüşme yapılan iç ve
dış paydaşlar

ÇALIŞMANIN BULGULARI
6550 Sayılı Kanunun Bilinirliğine Yönelik
Bulgular
Görüşme yapılan katılımcılara kanunun iç ve dış
paydaşlar tarafından bilinip bilinmediği sorulmuş,
kanunun bilinmemesine yönelik görüş belirtmeleri
durumunda ise kanunun neden bilinmediği
hakkındaki düşünceleri sorulmuştur. Katılımcıların
görüşleri Şekil 2’de görülmektedir.

Şekil 2. Kanunun bilinirliği ve bilinmeme nedenlerine
ilişkin görüşler

Kanunun Araştırma Altyapılarının Yönetişim
Modeline ve Uygulamalarına Etkileri

Bu görüşlerin iç ve dış paydaşlar tarafından ne sıklıkla
ifade edildiği dikkate alındığında; özellikle “bürokrasi
süreci yavaşlatıyor” ifadesi hem iç paydaşlar
tarafından hem de dış paydaşlar tarafından diğer
konulara nazaran daha yoğun olarak vurgulanmıştır.
Bunun yanında dış paydaşların mevzuatta yaşanan
belirsizliklere dair vurgusu da dikkat çekmektedir.
Kanunun
İnsan
Kaynağı
Uygulamalarına Etkileri

Yönetimi

ve

Katılımcıların özellikle üzerinde yoğunlaştığı temel
konulardan biri de insan kaynağı yönetim ve
uygulamalarına dair sorunlardır. Katılımcıların insan
kaynağı yönetimi konusunda ifade ettiği görüşler
Şekil 4’de görülmektedir.
İnsan kaynaklarına dair belirtilen problemler iç ve dış
paydaşlar bazında incelendiğinde; iç paydaşların
kariyer yönetimi ve ücret yönetimine yoğunlaştıkları
anlaşılırken, dış paydaşların performans yönetimine
ve ücret yönetimine daha çok yoğunlaştıkları
anlaşılmaktadır. İç paydaşlar kariyer yönetimi başlığı
altında terfi olanaksızlığını vurgularken, ücret
yönetimi konusunda maaşların rekabetçi olmadığını
ve düşük olduğunu vurgulamışlardır. Dış paydaşlar
ise performans yönetimi başlığı altında özellikle
projelerin ticarileşme beklentisiyle ilgili problemler
yaşandığını ifade etmiştir. Bunun yanında, dış
paydaşlar da maaşların rekabetçi olmamasını iç
paydaşlar gibi vurgulamıştır.

Kanunun uygulamaları ve süreç yönetimi ile ilgili
sorunlar konusunda katılımcıların ifade ettiği görüşler
incelendiğinde 9 temel sorun öne çıkmaktadır. Bu
sorunlara ilişkin görüşler Şekil 3’te görülmektedir.

Şekil 3. Kanunun Uygulamaları ve Süreç Yönetimi İle
İlgili Sorunlar
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Şekil 4. İnsan Kaynağı Yönetimi ve Uygulamaları İle İlgili Sorunlar

Kanunun Finansal Sürdürülebilirlik Yönetimi
Uygulamalarına Etkileri
Finansal sürdürülebilirlik yönetimi ile ilgili sorunlar
katılımcıların dikkat çektiği konulardan biri olmuştur.
Katılımcıların bu konuda yoğunlaştığı sorunlar
hakkındaki ifadeleri gruplandığında 7 ana sorun öne
çıkmakta, bu sorunlar Şekil 5’de görülmektedir.

görülmüştür. Bu konuda katılımcılar 4 temel problemi
ön plana çıkarmışlardır. Bu problemler Şekil 6’da
görülmektedir.

Şekil 6. Fiziki Teknik Altyapı İle İlgili Sorunlar
Şekil 5. Finansal Sürdürülebilirlik Yönetimi İle İlgili
Sorunlar

Finansal sürdürülebilirliğe dair sorunlar iç paydaş ve
dış paydaş bazında karşılaştırmalı olarak analiz
edildiğinde; paydaşların bütçe düşüklüğüne ve
ödeme takvimindeki belirsizliğe dikkat çektiği
görülmüştür. Dış paydaşlar ise ek olarak özellikle
ödeme takvimindeki belirsizliği vurgulamışlardır.
Kanunun Ar-Ge Performans ve Fiziki Altyapı
Uygulamalarına Etkileri
Yapılan görüşmeler sonucunda, katılımcıların fiziki ve
teknik altyapı ile ilgili sorunlara işaret ettikleri
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Fiziki teknik altyapı ile ilgili sorunlar iç paydaş ve dış
paydaş bazında karşılaştırmalı olarak analiz
edildiğinde her iki grubun da yeni cihaz alımlarında
yaşanan sıkıntıları ve bakım onarım sürecinde
yaşanan problemleri öne çıkardığı anlaşılmıştır.
Bunun yanında her iki grup da altyapı gelişimine olan
ihtiyaca işaret ederek bu ihtiyacın yeterince
karşılanmadığını vurgulamışlardır.

Kanunun
Uygulanmasının
Araştırma
Altyapılarının Kamu Kurumları, Özel Sektör
ve Üniversitelerle İşbirliği ve Etkileşimlerine
Etkileri
Katılımcılar, araştırma altyapılarının işbirlikleri ile ilgili
sorunları konusunda üniversite ve sanayi Ar-Ge
olmak üzere iki ana başlık altında görüş ifade
etmişlerdir. Hem sanayi Ar-Ge başlığı altında hem de
üniversite başlığı altında belirtilen temel sorunlar
Şekil 7’de görülmektedir.

Şekil 7. İşbirlikleri İle İlgili Sorunlar

Katılımcıların işbirlikleri ile ilgili görüşleri iç paydaş ve
dış
paydaş
bazında
karşılaştırmalı
olarak
incelendiğinde; iç paydaşların yoğunlukla sanayici ve
akademisyenler arasındaki senkronizasyon sorununa
ve işbirliklerinin daha çok araştırmacı ağının
üzerinden sağlanması sorununa değindikleri
görülmüştür. Dış paydaşların ise fikri mülkiyet
haklarıyla ilgili sorunlara ve altyapı yönetiminin
işbirliğine
öncülük
etmemesine
değindiği
görülmüştür.

incelendiğinde reklam ve tanıtım faaliyetlerine ve
düzenli etkinliklerin gerçekleştirilmesine dair öneriler
ön plana çıkmıştır. Reklam ve tanıtım faaliyetleri
kapsamında logo ve isim düzenlenmesi, başarı
hikâyeleri, broşür ve katalog, interaktif ulaşılabilir
web sayfası, sosyal medya tanıtımı ve konuyla ilgili
olarak tasarlanan diğer tanıtıcı faaliyetler yoğun
olarak vurgulanmıştır. Bunun yanında katılımcılar;
konferans, kongre, çalıştay, panel ve fuarlara katılım
sağlanması ve bilgilendirme ve işbirliği toplantıları
düzenlenmesi gibi konuları etkinlik başlığı altında dile
getirmişlerdir. Tüm bunlara ek olarak, katılımcılar
araştırma
altyapılarının
sayısının
artırılması
gerektiğini de belirtmişlerdir. Bu öneriler Şekil 8’de
görülmektedir.

Şekil 8. Kanunun Bilinirliğini Artırmaya Yönelik Gelişim
Önerileri

Araştırma Altyapılarının Yönetişim Modeline
ve Uygulamalarına İlişkin Kapasitelerini
Artırmaya Yönelik Öneriler
Araştırma altyapılarının yönetişim modeli ve
uygulamalarına ilişkin kapasitelerini artırmaya
yönelik olarak katılımcılardan alınan öneriler 5 temel
başlıkta özetlenmiştir. Bu öneriler Şekil 9’da
görülmektedir.

SONUÇ ve ÖNERİLER
Çalışma
kapsamında
araştırma
örneklemini,
Türkiye’de yer alan 4 araştırma altyapısında (UNAM,
SUNUM, MEMS, İBG) çalışan iç paydaşlar ve dış
paydaş olarak işbirliği yapan kişiler oluşturmaktadır.
İç ve dış paydaşlar tarafından ifade edilen öneriler
aşağıdaki bölümlerde özetlenmektedir.
6550 Sayılı Kanunun Bilinirliğine Yönelik
Öneriler
Katılımcılara 6550 Sayılı Kanun’un hedef kitle
tarafından bilinirliğini artırmak için ne gibi önerileri
olduğu sorusu yöneltilmiştir. Katılımcıların önerileri

Şekil 9. Kanunun Uygulamaları ve Süreç Yönetimine
İlişkin Öneriler
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Araştırma Altyapılarının İnsan Kaynağı
Yönetimi
ve
Uygulamalarına
İlişkin
Kapasitelerini Artırmaya Yönelik Öneriler
Araştırma altyapılarının insan kaynağı yönetimi ve
uygulamalarına ilişkin kapasitelerini artırmaya
yönelik olarak katılımcılardan alınan öneriler 12
başlıktan oluşmaktadır. Bu öneriler Şekil 10’da
görülmektedir.

Şekil 10. İnsan Kaynağı Yönetimi ve Uygulamalarına
İlişkin Öneriler

Araştırma
Altyapılarının
Finansal
Sürdürülebilirlik ve Uygulamaları ile İlgili
Öneriler
Araştırma altyapılarının bilimsel ve teknolojik
kapasitelerini artırmaya yönelik öneriler analiz
edildiğinde finansal sürdürülebilirlik kapsamında 7
öneri katılımcılar tarafından öne çıkarılmaktadır. Bu
konudaki öneriler Şekil 11’de görülmektedir.

Şekil 11. Finansal Sürdürülebilirlik Yönetimiyle İlgili
Öneriler

Araştırma Altyapılarının Ar-Ge Performans
ve Fiziki Altyapısıyla İlgili Öneriler
Araştırma altyapılarının bilimsel ve teknolojik
kapasitelerini artırmaya yönelik öneriler analiz
edildiğinde Ar-Ge, performans ve fiziki altyapıya
yönelik 6 konu paydaşlar tarafından öne
çıkarılmaktadır. Cihazların kullanımının belirli bir
düzenlemeye tabi olması başlığı içerisinde 6 öneri
öne çıkmaktadır. Bu öneriler Şekil 12’de
görülmektedir.

Şekil 12. Yönelik Fiziki ve Teknik Altyapıyla İlgili Öneriler

Araştırma Altyapılarının İşbirliği ve Etkileşim
Kapasitelerini Artırmaya Yönelik Öneriler
Araştırma altyapılarının işbirliği ve etkileşim
kapasitelerini artırmaya yönelik olarak katılımcılar
tarafından öne çıkarılan öneriler analiz edildiğinde,
katılımcıların 8 öneri üzerinde yoğunlaştığı
görülmektedir. Teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi
önerisi için de iki detay öneri bulunmaktadır. Bu
öneriler Şekil 13’te görülmektedir.

Şekil 13. İşbirliği ve Etkileşim Kapasitelerini Artırmaya
Yönelik Öneriler
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Çalışma Hakkında İletişim Kişisi
Emin DALOĞLU
(Sanayi ve Teknoloji Uzmanı)
E-posta: emin.daloglu@sanayi.gov.tr

