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YÖNETİCİ ÖZETİ
Bu çalışmanın amacı 6550 Sayılı Kanun ve kanunla ilgili yürütülen süreçlerin etkinliğinin
değerlendirilmesi ve paydaşların görüşlerine dayalı olarak iyileştirme alanlarının
belirlenmesidir. Çalışma kapsamında dört Araştırma Altyapısında;
 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi –
UNAM,
 Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi – SUNUM,
 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mikro Elektro Mekanik Sistemler Araştırma ve
Uygulama Merkezi – MEMS,
 Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Biyotıp ve Genom Uygulama ve Araştırma Merkezi –
İBG,
iç ve dış paydaşlardan oluşan toplam 99 kişi ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiş,
ayrıca çevrim içi (online) anket yoluyla toplam 143 kişinin verileri toplanmıştır.
Kanun yararlanıcılarından kanunun işlevsel uygulanmasını etkileyen unsurlar (kanunun
bilinirliği, çözüm sunmadaki yeterliliği ve uygulama süreçleri), kanunun uygulamalarının
yararlanıcılar açısından etkileri (yönetişim modeli, bilim ve teknoloji kapasitesine etkileri, kamu
kurumları, özel sektör ve üniversiteler ile iş birliği ve etkileşim kapasiteleri) ve kanunun
uygulanmasına yönelik iyileştirme alanları ile politika önerileri gibi konularda görüş ve önerileri
istenmiştir. 6550 Sayılı Kanun’un uygulamalarının kanun yararlanıcıları açısından
yansımalarından öne çıkan problemler şu şekildedir:
 6550 Sayılı Kanun’un iş birliği içindeki faydalanıcılar tarafından bilindiği, diğer iç ve
dış paydaşlar tarafından yeterince bilinmediği belirtilmiştir.
 Kanunun uygulaması sırasındaki bürokrasinin süreci yavaşlatması, kanunun
uygulaması noktasında deneyim eksikliğinin olması, iletişim sorunları yaşanması, ilgili
üniversite ve altyapı arasında eşgüdüm sorunları bulunması gibi konular öne
çıkarılmıştır.
 Araştırmacıların statülerinin netlik kazanmaması, terfi imkânlarının kısıtlı ve özlük
hakların düşük olması, yüksek lisans ve doktora öğrenci danışmanlığı alamamaları
gibi kariyer gelişimine yönelik sorunlar öne çıkarılmıştır.
 Bütçe tutarlarının düşük olmasıyla birlikte ödeme takvimlerinin belirsiz olması, kur
dalgalanmalarından kaynaklı sıkıntılar ve yurtdışı alımlarda yaşanan sorunlar dile
getirilmiştir.
 Ar-Ge performansına etki edebilecek fiziki altyapıyla ilgili bakım onarım süreçlerindeki
sorunlar, yeni cihaz alımı sürecinde karşılaşılan sıkıntılar, mevcut altyapının ortaya
çıkan ihtiyacı karşılama konusunda yetersiz kalmaya başlaması ve bundan kaynaklı
yaşanabilecek sürdürülebilirlik sorunları öne çıkarılmıştır.
 Araştırma Altyapılarının üniversitelerle iş birliği ve etkileşiminin daha çok araştırmacı
bağlantıları üzerinden sağlanması ve ilgili üniversite ile yaşanan uyum sorunları dile
getirilmiştir.
Yukarıda bahsedilen sorunların yanında, her bir konu başlığında kanunun olumlu etkilerine
dair katılımcıların görüşleri raporda ayrıntılarıyla aktarılmıştır. Katılımcıların belirtilen sorunlara
dair önerilerine de raporda yer verilmiştir.
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EXECUTIVE SUMMARY
This study aims to evaluate the impact of “the Law No. 6550 on Supporting Research
Infrastructures” on the business processes of Research Infrastructures and to identify the
areas of improvement based on the opinions of stakeholders. Within the scope of the study,
in-depth interviews were conducted with a total of 99 people consisting of internal and external
stakeholders in four research infrastructures:





National Nanotechnology Research Center at Bilkent University – UNAM
Sabancı University Nanotechnology Research and Application Center –SUNUM
Middle East Technical University MicroElectroMechanical Systems Center –MEMS
Dokuz Eylül University İzmir International Biomedicine and Genome Institute - IBG

Apart from the interviews, the data of a total of 143 stakeholders were collected through an
online survey. Findings were reached by analyzing both qualitative and quantitative data.
The beneficiaries of the Law No. 6550 were sought on such issues as; the factors affecting the
functional implementation of the law (awareness of the law, its adequacy in providing solutions
and implementation processes), the effects of the implementation of the law on the
beneficiaries (governance model, impact on science and technology capacity, cooperation and
interaction capacities with public institutions, private sector and universities), the areas for
improvement and policy recommendations for the implementation of the law. Reflections of
the implementation of the Law No. 6550 on the beneficiaries of the law are as follows:
 It has been stated that the Law No. 6550 is known by the cooperating beneficiaries,
but is not sufficiently known by other internal and external stakeholders.
 The bureaucracy during the implementation of the law slows down the process, the
lack of experience in the application of the law, communication problems, and the
existence of coordination problems between the relevant university and the
infrastructure were highlighted.
 Problems related to career development such as the lack of clarity in the status of
researchers, limited promotion opportunities and low financial benefits, and the
inability to advise graduate and doctoral students were highlighted.
 Along with the low budget amounts, uncertain payment schedules, problems arising
from exchange rate fluctuations and problems in foreign purchases were mentioned.
 Problems in the maintenance and repair processes related to the physical
infrastructure that may affect the R&D performance, the problems encountered in the
process of purchasing new devices, and the inadequacy of the existing infrastructure
to meet the emerging need were highlighted.
 Ensuring cooperation and interaction of research infrastructures with the ecosystem
through researcher connections, compatibility problems with the relevant university
were mentioned as development areas.
In addition to the above-mentioned issues, the opinions of the participants on the positive
effects of the law and their suggestions were described in the report.
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1. GİRİŞ
Araştırma Altyapıları günümüz dünyasının önde gelen ülkelerinde bilimsel sistemin
ana bileşenleri arasında yer almaktadır. Bu Altyapılar sayesinde, bilim insanları
laboratuvarlardan büyük ölçekli ekipmanlara, çeşitli ileri teknoloji içeren aletlerden
bireysel olarak ulaşılması güç malzemelere, veri tabanlarından çeşitli hizmetlerin
sunulduğu fiziki altyapıya kadar uzun vadeli planlar yapacak şekilde ulaşabilmekte ve
araştırma kaynağına erişebilmektedir. Bunun yanında, bu Altyapılar sayesinde temel
alanlarda araştırmalar yürütülebilmekte, yeni araştırma alanları oluşturulabilmekte ve
yeni iş birlikleri ortaya çıkarılabilmektedir. Bu sayede oldukça karmaşık konularda bile
araştırmacılar çalışabilmektedir. Ayrıca ülkeye bilim ve teknolojinin transferi için
sağlanan ortamın geliştirilmesine katkıda bulunulabilmektedir. Genç işgücünün de
araştırma faaliyetlerinde yer alması sağlanabilmekte ve bu gruba eğitim
verilebilmektedir. Araştırma Altyapıları, tecrübe edindikçe güçlenmekte ve uluslararası
alanda öne çıkıp, uluslararası iş birliklerinde önemli bir paydaş olarak yer
alabilmektedir.
Dünyadaki Araştırma Altyapıları dikkate alındığında, çoğunluğunun ulusal düzeyde
finanse edildiği, yönetildiği ve işletildiği görülmektedir. Araştırma Altyapıları kavramı
Türkiye’de daha yeni kullanılsa da Avrupa Birliği (AB) çerçeve programlarında sıkça
bahsedilen bir kavramdır. Bu bağlamda AB, altyapıların üye ülkelerdeki mevcut
durumunu incelemek, bu altyapıların erişilebilirliğini artırmak için 2002 yılında Avrupa
Araştırma Altyapıları Strateji Forumu adında bir girişimi başlatmış ve buna ilişkin ilk yol
haritasını 2006 yılında yayımlamıştır (Fendoğlu, 2018). Ülkemizde yer alan Araştırma
Altyapılarının desteklenmesi ve ulusal olarak finanse edilebilmesi için 10 Temmuz
2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının
Desteklenmesine Dair Kanun ile bir tanımlama yapılmıştır. Devam eden süreçte ise
ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve katkılarıyla hazırlanan aşağıdaki üç yönetmelik de
28 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir:
•
•
•

6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine
Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik,
Araştırma Altyapıları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,
Araştırma Altyapıları Satın Alma ve İhale Yönetmeliği.

Dair

Kanun’un

Ulusal çapta Araştırma Altyapısı ekosistemini oluşturduktan sonra sürdürülebilir bir
gelişim sağlanması için, süreçte yer alan tüm paydaşların öngörülen kapsam, program
ve maliyet hakkında ortak bir çizgi üstünde buluşması önemli görülmektedir. Potansiyel
engellerin ve kolaylaştırıcıların bilinmesi, yapısal belirsizliklerin farkına varılması ve
tüm bu süreç boyunca sapmalar meydana gelirse ne yapılması gerektiğinin belli
aralıklarla resmi olarak öngörülmesi Araştırma Altyapılarının geliştirilmesine oldukça
katkı sağlamaktadır.
Her ne kadar birçok ulusal Araştırma Altyapısı, uluslararası muadillerinin süreçleri
dikkate alınarak oluşturulan tavsiyelerle geliştirilse de ulusal çapta Araştırma
Altyapılarının işleyişinin optimum düzeyde sürdürülebilir, verimli ve etkin hale
getirilmesi için belirli aralıklarla özel analizler yapılması ve bu ekosistemde yer alan
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paydaşların görüşlerinin dikkate alınması gerekmektedir. Böylece hem devletler hem
ilgili finansman sağlayan kuruluşlar sınırlı bütçeler dâhilinde büyüyen ve
karmaşıklaşan Araştırma Altyapı ekosistemini daha stratejik şekilde destekleyebilir ve
gelişmesine katkıda bulunabilir. Bu amaç doğrultusunda ülkemizde yer alan Araştırma
Altyapılarının 6550 Sayılı Kanun’un etkileri bağlamında değerlendirilmesi
planlanmıştır. Bu planlanan değerlendirme projesinde, iki temel amaç bulunmaktadır.
Bunlardan ilki, ilgili kanunun bu süreçte katkı sağladığı yönleri ortaya çıkarmaktır.
Böylece, kanun sayesinde Araştırma Altyapılarının hangi yönlerden olumlu şekilde
etkilendiği anlaşılacak ve bu olumlu etkilerin etkin şekilde devamlılığını sağlamak
adına gereken planlamalar yapılacaktır. İkincisi ise, bu süreçte etkin ve verimli
yürütülmeyen faktörleri ortaya çıkarmaktır.
Bu projede, ülkemizde yer alan dört Araştırma Altyapısının çeşitli kademelerdeki
çalışanlarının ve iş birliği yürüttüğü diğer kişilerin bilgi, tecrübe ve görüşlerinden
faydalanmak için nitel ve nicel çalışmalar yürütülmüş ve analizler yapılmıştır. Analizler
sayesinde ilişkili faktörler belirlenmiş ve bazı modellemeler yapılmıştır. Bu analizler
çerçevesinde proje hedeflerine yardım edebilecek saptamalara ulaşılmıştır. Ek olarak,
bu kişilerin önerileri dikkate alınarak kurumsal bazda olası çözüm ve sorumluluk
mercileri belirlenmiştir.
Bu projeye dâhil edilen dört Araştırma Altyapısı şunlardır:
 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi
– UNAM
“UNAM, 6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun
kapsamında, 16 Ağustos 2017 tarihinde yeterlik alarak tüzel kişilik
kazanmış ve “Bilkent Üniversitesi UNAM-Ulusal Nanoteknoloji Araştırma
Merkezi” adını almıştır. Ar-Ge faaliyetlerinin, yaklaşık %35’i temel
araştırma; %45’i uygulamalı araştırma; %20’si ise deneysel geliştirmedir.”1
 Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi – SUNUM
“SUNUM, 6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun
kapsamında 16 Ağustos 2017 tarihinde yeterlik alarak, tüzel kişilik
kazanmıştır. SUNUM’ da gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin, yaklaşık
%20’si temel araştırma; %40’ı uygulamalı araştırma; %40’ı ise deneysel
geliştirmedir.”2
 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mikro Elektro Mekanik Sistemler Araştırma ve
Uygulama Merkezi – MEMS
“6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun
kapsamında, 16 Ağustos 2017 tarihinde yeterlik alarak, tüzel kişilik
kazanmış ve “ODTÜ MEMS Merkezi” adını almıştır. Merkezde

TÜBİTAK ARGES. (2020). Bilkent Üniversitesi UNAM Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi
Ölçülebilir Gösterge Verilerine İlişkin Konsolide Rapor.
2 TÜBİTAK ARGES. (2020). Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
(SUNUM) – Ölçülebilir Gösterge Verilerine İlişkin Konsolide Rapor.
1

4

gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin, yaklaşık % 10’u temel araştırma; %
85’i uygulamalı araştırma; % 5’i ise deneysel geliştirmedir.”3
 Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Biyotıp ve Genom Uygulama ve Araştırma
Merkezi – İBG
“İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG), 6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının
Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında 16 Ağustos 2017 tarihinde
yeterlik alarak, tüzel kişilik kazanmıştır. Mevcut Ar-Ge faaliyetlerinin,
yaklaşık %50’si temel araştırma; %30’u uygulamalı araştırma; %20’si ise
deneysel geliştirmedir.”4
1.1. 6550 Sayılı Kanun’un Getirdiği Temel Yenilikler
6550 Sayılı Kanun’da, Araştırma Altyapıları kendi bütçesi ve kurumsal yönetim
anlayışına sahip, personelini 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam
edebilen yapılar olarak düzenlenmiştir. Araştırma Altyapıları Kurulu (Kurul) tarafından,
yapılacak değerlendirme sonucunda, verilecek yeterlik kararı ile Araştırma Altyapısının
tüzel kişiliği haiz bir şekilde iş ve işlemlerine devam etmesi öngörülmektedir. 5 yıllık bir
dönemi kapsayacak olan yeterlik kararı, performansın istenen seviyede sürmesi
halinde, yeterlik yenileme süreci dâhilinde yine Kurul kararıyla yenilenebilecektir.
Kanun ile Araştırma Altyapıları için ayrıca yönetim kurulu, danışma kurulu ve
müdürden oluşan bir yönetim yapısı öngörülmektedir. 6550 Sayılı Kanun’un getirdiği
temel yenilikler Şekil 1.1’de gösterilmektedir.

Şekil 1.1: 6550 Sayılı Kanun’un Getirdiği Temel Yenilikler5

TÜBİTAK ARGES. (2021). ODTÜ MEMS Merkezi – Ölçülebilir Gösterge Verilerine İlişkin Konsolide
Rapor.
4 TÜBİTAK ARGES. (2020). İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG) Ölçülebilir Gösterge Verilerine İlişkin
Konsolide Rapor.
5 Kalkınma Bakanlığı. (2016). Araştırma Altyapıları Mevzuatı.
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1.2. Araştırma Altyapılarının Araştırma, Eğitim ve Yenilik Ekosistemindeki
Yeri
Kamunun yenilik ekosistemini desteklemek amacıyla odaklandığı en önemli müdahale
alanlarından biri Araştırma Altyapılarıdır. Kamu tarafından kurulan veya kurulmasına
katkıda bulunulan Araştırma Altyapılarının bilgi üretimi ve teknoloji geliştirilmesi
kapsamında oynadığı rol giderek artmaktadır. Değişik kesimlerden paydaşları bir
araya getirerek toplumun karşılaştığı sorunlara çözüm bulma ve yeni fırsatları
değerlendirme hususunda önemli bir araç olan Araştırma Altyapıları bilim
topluluklarının şekillenmesi ve iş birlikleri kurulmasının yanı sıra nitelikli insan gücünün
çekilmesi ve üretilen bilginin özel sektörle paylaşılmasına da önemli katkılar
sağlamaktadır. Araştırma Altyapılarının araştırma, eğitim ve yenilik ekosistemindeki
yeri Şekil 1.2’de belirtilmiştir.

Şekil 1.2: Araştırma Altyapılarının Araştırma, Eğitim ve Yenilik Ekosistemindeki Yeri6
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1.3. Uluslararası İyi Uygulamalar
İyi uygulama örneklerinin incelenmesi amacı çerçevesinde Finlandiya, Hollanda, İsveç,
Almanya, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya’da
Araştırma Altyapılarının geliştirilmesi sürecinde nasıl yollar izlendiği ve hangi tür
uygulamaların hayata geçirildiğine odaklanılmıştır. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Elde edilen
incelemeler şu iyi uygulama örneklerini öne çıkarmaktadır:
 Ülkeler Araştırma ve Yenilik alanlarında ülkenin genel vizyon ve stratejisini düzenli
aralıklarla güncelleyerek belirlemektedir.
 Düzenli olarak, belirli yıllar arasını kapsayan ve hangi Araştırma Altyapılarının
hangi oranda destekleneceğini çerçeveleyen Ulusal Yol Haritası çıkarılmaktadır.
Böylece, Altyapı stratejileri belirlenmektedir. Bu stratejiler birbiriyle bağlantılı kısa
ve uzun vadeli hedefleri ve önlemleri içermektedir. Bu önlemler düzenli olarak
izlenmekte, tartışılmakta ve gerekirse yeniden düzenlenmektedir.
 Kısa ve uzun dönemli hedefler dâhilinde Araştırma Altyapıları belli kriterlere göre
değerlendirilmekte ve finanse edilmektedir. Altyapılar için stratejik yol haritası
oluştururken hangi Altyapının bu haritada yer alacağı da aşağıda örnekleri belirtilen
kriterlere göre belirlenmektedir:
 Altyapıların ülke ve dünya bilimi için önemi ve üst düzey araştırmacıları ülkeye
çekebilme potansiyeli olması,
 Ülke açısından belirtilen konuda yatırımın aciliyetinin olması,
 Toplum ve sanayi için önemi ve güncel toplumsal gelişmelerle bağlantısı,
Academy of Finland. (2014). Finland´s strategy and roadmap for research infrastructures 2014-2020.
Interim review report 2018. Erişim Tarihi: 11.10.2021 https://www.aka.fi/globalassets/2-suomenakatemian-toiminta/4-julkaisut/webroadmap2014eng.pdf
8 Australian Government. (2014). National Collaborative Research Infrastructure Strategy. Department
of Education. Erişim Tarihi: 11.10.2021 https://education.gov.au/national-collaborative-researchinfrastructure-strategy-ncris
9 Dahlstrand, Å. L., Jacob, M., ve Sprutacz, M. (2017). RIO Country Report 2016: Sweden’, Luxembourg:
Publications Office of the European Union. 28574 EN, DOI: 10.2760/115672. Erişim Tarihi: 11.10.2021
https://rio.jrc.ec.europa.eu/en
10 Government of Canada (Science, Technology and Innovation Council). (2011). State of the Nation
2010 — Canada’s Science, Technology and Innovation System: Imagination to Innovation — Building
Canadian Paths to Prosperity.
11 Halme, K., V.-P.Saarnivaara ve J. Mitchell. (2016). RIO Country Report 2015: Finland. Erişim Tarihi:
11.10.2021 http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101190/fi_cr2015.pdf
12 National Science Foundation. (2014). Investing in Science, Engineering and Education for the
Nation’s Future. Strategic Plan for 2014-2018.
13 Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO). (2019). Connecting Science and Society.
NWO
strategy
2019-2022.
The
Hague.
Erişim
Tarihi:
11.10.2021
https://www.nwo.nl/sites/nwo/files/documents/NWO_strategy_20192022_Connecting_Science_and_Society.pdf
14 Research and Innovation Council Finland. (2017). Vision and road map of the Research and
Innovation
Council
Finland.
Erişim
Tarihi:
11.10.2021
https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/4102579/Vision_and_roadmap_RIC.pdf/195ec1c2-6ff84027-9d16d561dba33450/Vision_and_roadmap_RIC.pdf.pdf
15 Van den Broek, J., Deuten, J. ve Jonkers, K. (2018). RIO Country Report The Netherlands 2017, EUR
29183 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
16 VR. (2018). The Swedish Research Council’s Guide to Research Infrastructures 2018. Erişim Tarihi:
11.10.2021
https://www.vr.se/download/18.312b62c9166b295ec241390/1541065048121/Guide-toresearch-infrastructures_VR_2018.pdf
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Ulusal stratejiler ve çıkarlarla uyumlu olması,
Teknik fizibilitenin uygun olması,
Organizasyon ve yönetişimin iyi belirlenmiş olması,
Gerekli risk ve maliyet analizlerinin yapılmış olması,
Altyapının uluslararası arenadaki etkisi,
Dünya çapında araştırma ve bilimsel atılımlar için potansiyele sahip olması,
Araştırmalarının katma değerinin yüksek olması,
Ülkenin araştırma bazında standartlarını yükseltmesi,
Bilim camiasının dışında kamu hizmetlerine, kültüre, ekonomiye, sağlığa ve
çevreye yönelik bilimsel etkilerinin olması,
Bilimsel hedefler, araç ve gereçlerin bakımı ve kullanımı ve finansman için uzun
vadeli bir plana sahip olması,
Tüm araştırmacılar için açık ve kolay erişilebilir olması,
En son teknolojiyi bünyesine katıyor olması.

 Kaliteli ekipman ve son teknoloji araştırma tesisleri teknolojik ve sosyal yenilikler
için çok önemlidir ve bu nedenle Ar-Ge sisteminde ve ilgili stratejilerde merkezi bir
rol oynamaktadır.
 Altyapılarda yürütülen araştırmaların kaliteli ve etkili olmasına verilen önemin yanı
sıra uluslararası iş birliğinin yapılması da öncelikli değerlendirmeler arasındadır.
 Altyapılar sadece bir tesis olarak değil, aynı zamanda bilim adamları için teknik
destek verme ve profesyonel bir çalışma ortamı yaratma fırsatı olarak ele
alınmaktadır.
 Finansman ve önceliklendirme stratejisi arasında tutarlılık aranmaktadır. Böylece,
Altyapıların ulusal ve uluslararası Ar-Ge ekosisteminde hem sinerjisini hem de
etkisini en üst düzeye çıkarmak amaçlanmaktadır.
 Stratejik yol haritası oluşturulurken her bir Altyapıdan tüm maliyetleri için belli yılları
kapsayan bir bütçe planlaması istenmektedir.
 Bazı ülkelerde, finansman için başvuran tesislerin işletme maliyetlerinin diğer
yarısını ödemeyi taahhüt etmesi koşuluyla, işletme maliyetinin %50'si 10 yıllık bir
süre boyunca finanse edilmektedir. Bunun yanında, Altyapılardan işletme
maliyetlerinin yarısını 10 yıl süreyle finanse etmeyi taahhüt ettikleri bir niyet
mektubu sunmaları istenmektedir. Bu şekilde, başvuru sahiplerinin bu yol
haritasında yer almak için başvururken bir iş planı ve finansman stratejisi ile
ilgilenmelerini sağlanmaktadır.
 Altyapılara ilişkin finansman kararları stratejik önceliklere bağlıdır. Yani, Altyapıların
kendilerini ulusal önceliklere yönlendirmeleri gerekmektedir.
 Araştırmacıların öncelikleri, ulusal stratejilerle uyumlu değilse finanse
edilmemektedir.
 Uzun vadeli Araştırma Altyapısı stratejilerini ve süreçlerini tasarlamak, geliştirmek
ve koordine etmekle görevli, çeşitli tematik disiplinlerden ve farklı Ar-Ge
kuruluşlarından yüksek nitelikli profesyonellerden oluşan bir Altyapı Komitesi
kurulmaktadır. Bu şekilde, ulusal çaptaki Araştırma Altyapılarıyla ilgili karar verme
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süreçleri, stratejileri, bütçe tahsisi ve önceliklendirmeleri, bir uzman grubu
tarafından şekillendirilmektedir.
 Altyapı ekosisteminin gelişimi için sistematik, bütünleşmiş ve bakanlıklar arası bir
yaklaşım izlenmektedir.
 Ulusal yol haritası oluşturulması sürecinde şeffaflık ve geri bildirim kültürü
benimsenmektedir. (Örneğin, Finlandiya'daki seminerler ulusal paydaşların yanı
sıra diğer ülkelerden paydaşların da stratejiler hakkında geri bildirimde
bulunabilmesi için canlı yayınlanmaktadır.)
 Araştırma Altyapıları Komiteleri Araştırma Altyapılarının tamamını izlemekte ve
bunları olgunluk seviyelerine (yaşam döngüsü baz alınmış), yapısına (tek bir yere
konumlanmış, farklı yerlere dağılmış veya e-Altyapı), coğrafi kapsamlarına ve
ilgilerine (ulusal, bölgesel, makro-bölgesel vb.), araştırma tiplerine (veri toplama,
klasik araştırma vb.) ve önceden tanımlanmış kriterlerin yerine getirilmesine bağlı
olarak çeşitli kategorilerde sınıflandırmaktadır. Örneğin, 'çok gelişmiş' ve 'gelişmiş'
olarak kategorize edilen Altyapılar, zaten kendilerini ispatladıkları için bilimsel
ilerleme konusunda daha yüzeysel değerlendirilmektedir. Yani her bir Altyapı
düzenli olarak olgunluk seviyelerinin gerektirdiklerine göre izlenmektedir. Bu
sınıflandırma sayesinde daha fazla şeffaflık ve verimlilik sağlanmakta ve
altyapıların desteklenmeleri ile ilgili uzun vadeli karar verme süreçleri
kolaylaşmaktadır.
Bu çalışmanın planlanması sürecinde uluslararası iyi uygulama örneği olabilecek ve
Avrupa ülkeleri başta olmak üzere ABD ve Güney Kore gibi ülkelerde büyük projeler
yürütebilen Araştırma Altyapıları incelenmiştir. Araştırma Altyapılarının gelişim sürecini
etkileyebilecek iyi uygulama örneklerinde bulunan faktörler dikkate alınarak araştırma
sorularının oluşturulması için, bu inceleme süreciyle Araştırma Altyapılarının gelişim
sürecini etkileyebilecek ön plana çıkan on bir faktör aşağıda verilmiştir.17, 18, 19
a) Yönetişim biçimi, Araştırma Altyapılarının yönetim yapısı ve ilgili yasal konular
Araştırma Altyapılarının dayandığı çeşitli yasal düzenlemeler mevcuttur. Üniversite
veya kamu araştırma merkezi gibi tek bir kurum olarak bir tüzel kişiliğe sahip
olanlarının yanında, iki veya daha fazla tüzel kişilik arasında bir konsorsiyum
oluşturmuş olanlara veya bağımsız araştırma merkezlerinin birleşmesiyle yeni bir
yapıya kavuşanlara rastlanmaktadır. Bu kuruluşlar çeşitli özel yönetişim
düzenlemelerine sahip olsalar da, yönetişimin temel ilkeleri ülkelerin kendi içinde genel
olarak benzerdir.
b) Stratejik araştırma ve iş planlaması

17Avrupa

Komisyonu. (2010). Cost control and management issues of global research infrastructures.
https://www.kowi.de/Portaldata/2/Resources/fp7/report-ri-cost-control.pdf
18OECD. (2017). Strengthening the effectiveness and sustainability of international research
infrastructures.
https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/STP/GSF(2017)6/FINA
L&docLanguage=En
19ESFRI.
(2018). Part 1: Roadmap & Strategy report on research infrastructures.
http://roadmap2018.esfri.eu/media/1048/rm2018-part1-20.pdf
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Avrupa Birliğinde ve OECD ülkelerinde Araştırma Altyapılarına fon sağlamak için teklif
veren kuruluşlar özellikle Araştırma Altyapılarının bir strateji belirlemiş olmasını ön şart
koşmaktadır. Bunun yanında, misyonlarına ulaşmak için oluşturdukları bu strateji ve
planlamalarının temel araştırmalara, endüstriyel ve toplumsal taleplere cevap verecek
nitelikte olmasını istemektedirler.
c) İnsan kaynakları yönetimi
Araştırma Altyapılarının stratejilerine özel olarak yürüttüğü bir istihdam politikasına ve
birbirine entegre edilmiş insan kaynakları süreçlerine kritik önem göstermesi dikkate
alınmaktadır. Araştırma Altyapılarında genel olarak 3 ana personel kategorisi
bulunmaktadır.
 Yönetim kadrosu
 Araştırmacılar ve diğer akademik personeller
 Teknik destek personeli
d) Finansal planlama ve mali denetim
Araştırma Altyapıları mali yönetimlerini üç faktör altında yürütmektedirler. Bunlardan
ilki olan stratejik finansal yönetim sayesinde Araştırma Altyapılarının geliştirilmesi ve
finansal sürdürülebilirliği sağlanabilmekte ve planlı bir bakış açısıyla daha uzun vadeli
bir çerçevede ilerlenebilmektedir. Operasyonel mali yönetim ile Araştırma Altyapısının
bulunduğu tesis verimli bir şekilde işletilmekte ve verilen hizmetler fiyatlandırılmakta,
maliyetler etkin bir şekilde geri kazanılmakta ve uzun vadede yeniden yatırım yapmak
için birikim sağlanmaktadır. Mali raporlama sistemi ile de Araştırma Altyapıları
kendilerine fon sağlayan kamu ve finansman kuruluşlarına mali konudaki
performanslarını gerekçeleriyle birlikte sunabilmektedirler.
e) Tesis yönetimi, ekipman satın alma, bakım ve yeniden yatırım
Araştırma Altyapılarında tesisinin verimli yönetimi, ekipmanların bakımı, yeniden
yatırım yapılması ve cihazların sadece yetkili kişilerce çalıştırılması önemsenmektedir.
f) Teknoloji transferi ve fikri mülkiyet hakları
Araştırma Altyapılarının fikri mülkiyet haklarının uygun politikalarla korunması,
ticarileştirme stratejilerinin geliştirilmesi ve iş birliği yaptığı endüstriyel ortaklarla
ekipman kullanımı konusunda uygun sözleşmelerin oluşturulması dikkate
alınmaktadır.
g) Erişim politikası
Araştırma Altyapılarının kamu tarafından finanse edilen araştırmacılar için belirli şartlar
dâhilinde erişilebilir hale getirilmesi istenmektedir.
h) İşbirliği stratejileri
Altyapıların hem ulusal altyapılarla hem uluslararası altyapılarla iş birliği kurabilmesi
teşvik edilmektedir.
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i) Uluslararası pazarlama
Araştırma Altyapılarının ticarileştirebildiği ürün ve hizmetlerini uluslararası ortamda
pazarlayabilmesi beklenmektedir.
j) Halkla ilişkiler
Araştırma Altyapılarının çalışmalarının kamu tarafından bilinirliğinin artırılması ve etkin
bir etkileşimin sürdürülmesi önemsenmektedir.
k) Anahtar Performans Göstergeleri (KPI) izleme ve sosyo-ekonomik etkiyi
değerlendirme
Araştırma Altyapılarının performansları ve sosyo-ekonomik bağlamda nasıl bir etkiye
sahip olduğu belirli aralıklarla ölçülmektedir.
Bu faktörler dikkate alınarak nitel araştırma çerçevesinde katılımcılara yönelik
görüşme soruları oluşturulmuştur.
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2. DEĞERLENDİRME METODOLOJİSİ
Ülkemizde Araştırma Altyapılarının güçlendirilmesi için zaman içinde önemli adımlar
atılmış olmakla birlikte, kurulmuş olan merkezlerin yönetim, işletim ve personel
yapısında birtakım sorunlar olduğu ve yapılan Ar-Ge çalışmalarının yeterince
ticarileşemediği görülmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda özellikle
yükseköğretim kurumlarındaki Araştırma Altyapılarının aşağıda belirtilen sorunlarla
karşılaştığı görülmüştür (Araştırma Altyapıları Mevzuatı, 2016):
-

Kurumsal, etkin, sürdürülebilir ve şeffaf yönetim eksikliği,
Statü belirsizliği, kendi bütçe ve kadrolarının bulunmaması,
Kadro sıkıntıları ve ücret politikası nedeniyle yurt içi ve dışından nitelikli
araştırmacıların istihdam edilememesi,
Başta özel sektör olmak üzere paydaşlarla ortaklık ve iş birliği yapılmasını
destekleyici unsurların eksikliği,
Yatırımlara kullanıcıların erişiminin kısıtlanması,
İlk yatırım sonrasında ihtiyaç duyulan idame yatırımlar ve cari harcamalara
ilişkin finansman sorunları.

Söz konusu sorunların yasal dayanaklar çerçevesinde ortadan kaldırılabilmesi ve ArGe faaliyetlerinin düzenlenebilmesi için 6550 Sayılı “Araştırma Altyapılarının
Desteklenmesine Dair Kanun” 10/07/2014 tarihli ve 29056 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.20 Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte yeterlik almak
üzere başvuran araştırma merkezlerine değerlendirmeler sonucunda yeterlikler
verilmeye başlanmıştır. Bu çalışma, 6550 Sayılı Kanun’un etkilerini inceleme amacını
taşımaktadır. Çalışmada kullanılacak yöntem aşağıda yer almaktadır.
Etki değerlendirme araştırmaları ile önceden başlamış veya devam eden bir program,
politika veya projenin sonucunda ne tür etkilerin meydana geldiği ölçülebilmekte, bu
etkinin ne kadarının uygulanan programdan kaynaklandığı tahmin edilebilmekte ve
program, politika veya projeyle hedeflenen çıktıların elde edilip edilemediği tespit
edilebilmektedir (Sevinik Adıgüzel vd., 2015).
Etki değerlendirmenin faydaları ise şöyledir (Sevinik Adıgüzel vd., 2015):
•
•
•
•
•
•

Uygulanan program sonucunda elde edilen sonuçlar hakkında bilgi verir.
Uygulanan programların daha iyi tasarlanmasını sağlar.
Uygulanan politikaların etkinliğini ortaya koyar. Hesap verebilirliğe katkı sağlar.
Hedeflenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığı konusunda yapılacak analizlere
imkân tanır.
Uygulama sürecinin her aşamasında görülebilecek başarı ve başarısızlıkları
aydınlatır.
Önemli alanlarda yapılacak iyileştirme ve reform konularında dersler
kazanılmasına ve öneriler oluşturulmasına yardım eder.

Bu kanunun uygulamasına ilişkin genel ilkeleri, satın alma ve ihale süreçleri ile bütçe ve muhasebe
işlemlerini düzenleyen üç adet yönetmelik ise 28/08/2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.
20
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2.1. Araştırma Soruları
Bu projenin temel araştırma problemi ve alt problemleri şöyledir:
6550 Sayılı Kanun, kapsama alınan Araştırma Altyapılarının kapasitelerini nasıl
etkilemektedir?
2.1.1. Kanunun işlevsel uygulanmasını etkileyen unsurlar nelerdir?
Kanunun bilinirliği hakkında paydaşlar neler düşünmektedir?
● Kanunun çözüm sunmadaki yeterliliği hakkında paydaşlar neler
düşünmektedir?
● Kanunun uygulanan süreçleri hakkında paydaşlar ne düşünmektedir?
Kanunda düzenlenmiş olmakla birlikte süreçlere yansıtılamayan/hayata
geçirilemeyen süreçler var mıdır?
●

2.1.2. Kanunun uygulamalarının yararlanıcılar açısından etkileri nelerdir?
Kanunun,
Araştırma
Altyapılarının
yönetişim
modeline
ve
uygulamalarına etkileri nelerdir?
● Kanunun, Araştırma Altyapılarının bilim ve teknoloji kapasitesine etkileri
nelerdir?
● Kanunun, Araştırma Altyapılarının Kamu Kurumları, Özel Sektör ve
Üniversiteler ile iş birliği ve etkileşim kapasitelerine etkileri nelerdir?
●

2.1.3. Kanunun uygulanmasına yönelik iyileştirme alanları ve politika önerileri
nelerdir?
●
●
●
●
●

Kanunun bilinirliğini artırmaya yönelik öneriler nelerdir?
Kanunun yeterliliğini ve uygulanabilirliğini artırmaya yönelik öneriler
nelerdir?
Araştırma Altyapılarının yönetişim modeline ve uygulamalarına ilişkin
kapasitelerini artırmaya yönelik öneriler nelerdir?
Araştırma Altyapılarının bilim ve teknoloji kapasitelerini artırmaya
yönelik öneriler nelerdir?
Araştırma Altyapılarının iş birliği ve etkileşim kapasitelerini artırmaya
yönelik öneriler nelerdir?

2.2. Araştırma Tasarımı
Etki değerlendirme araştırmaları nitel araştırma yaklaşımlarından durum çalışması
içinde ele alınabilir. Bu bağlamda bu araştırmada 6550 Sayılı Kanun’un etkileri durum
çalışması yaklaşımı bağlamında ele alınmıştır. Durum çalışması, bir duruma müdahale
etmeden önce durumu derinlemesine inceleme ve anlama imkânı sunar; aynı
zamanda durumun kişiler ve toplum üzerindeki etkisi hakkında çıkarım yapabilme
imkânı da sağlar. Bu bağlamda, incelenen güncel duruma özgü olarak olayın nasıl
cereyan ettiği, kaynağı ve amacı hakkında bilgi elde etmek mümkün olacaktır. Durum
çalışması, güncel bir olayı tüm yönleriyle ve derinlemesine incelemeyi gerektirir.
Araştırmacı, araştırma tasarlanırken, veriler toplanırken/işlenirken güncel olay, gerçek
dünya bağlamı ve derinlemesine inceleme eksenlerinde kalmalıdır (Akar, 2016, ss.
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113-114). Araştırma “Ne oluyor/Ne oldu?” gibi betimleyici bir soruya ya da
“Nasıl/Neden oldu?” gibi açıklayıcı bir soruya işaret ettiği zaman durum çalışması
yapmak uygundur (Yin, 2017, s. 5).
İlk yapılması gereken, durumun tanımlanmasıdır. Araştırılmak istenen güncel durumun
neye işaret ettiği, kısıtları ve imkânları, mekânsal, zamansal ve bağlamsal koşulları
arasındaki sınır net olmasa bile araştırmacı ele aldığı durumu tanımlamalıdır.
Araştırma konusunun ayırt edici ve benzersiz oluşu ise önemlidir (Yin, 2017, ss. 6-7).
Durum çalışmasında veri kaynağı olarak nitel ve nicel veriler (istatistik vb) eş zamanlı
kullanılabileceği gibi, yalnızca doğrudan gözlem ya da derinlemesine görüşme veri
toplama araçları da kullanılabilir. Derinlemesine görüşmeler, zengin ve kapsamlı bilgi
kaynağı olacaktır. Aynı zamanda, derinlemesine görüşmeler görüşülen kişilerin
gerçeği nasıl oluşturduğunu ve durumlar hakkında neler düşündüklerini açığa
çıkarmada oldukça etkilidir (Yin, 2017, s. 12). Bu bağlamda 6550 Sayılı Araştırma
Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamına alınan Araştırma
Altyapılarından dört tanesi bu araştırmaya konu olmaktadır. Kanun kapsamına alınan
UNAM, SUNUM, MEMS ve İBG altyapılarının her biri kendi içinde bir durum olarak ele
alınmakta ve aynı zamanda bu altyapılar arasında çapraz karşılaştırmalar yapılmak
suretiyle çoklu durum deseni uygulanmaktadır (Şekil 2.1).

Şekil 2.1: Çoklu Durum Yaklaşımı
Bu araştırmada, çalışma grubu belirlenirken 6550 Sayılı Kanun kapsamına alınan ilk
Araştırma Altyapıları esas alınmıştır. Böylece kanunun uygulanmadaki etkilerini bu
Araştırma Altyapılarından elde edilen bilgiler ışığında tespit etmek mümkün olacaktır.
Bu bağlamda yeterlik verilen ilk dört Araştırma Altyapısının iç ve dış paydaşları ile
derinlemesine görüşmeler yapılması hedeflenmiştir. İç paydaşlar Araştırma
Altyapısının kendi bünyesinde hizmet veren çalışanları, dış paydaşlar ise Araştırma
Altyapılarının çalışanı olmayan ancak altyapılarla iş birliği yürüten kişileri
tanımlamaktadır. Buna göre derinlemesine görüşmelerin yapılacağı iç ve dış paydaş
statüleri Şekil 2.2’de yer almaktadır. Böylelikle Araştırma Altyapılarında farklı statüde
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bulunan kişilerle görüşülmesi kanunun etkilerini daha geniş perspektifte değerlendirme
imkânı sunacaktır.

Şekil 2.2: Araştırma Altyapılarının İç ve Dış Paydaşlarına İlişkin Ekosistemi

Araştırmanın temel veri toplama aracı derinlemesine görüşmeler olmakla birlikte
görüşmelerden elde edilen sorun başlıklarının yaygınlığını tespit edebilmek amacıyla
oluşturulan soru formu da (anket) yine iç ve dış paydaşlara uygulanmıştır. Hazırlanan
çevrim içi anket 615 kişiye e-posta ile iletilmiştir ve anketin doldurulması için bir hafta
süre verilmiştir. 229 kişi tarafından doldurulan anketi tam ve tutarlı olarak cevaplayan
143 kişinin (130 iç paydaş ve 13 dış paydaş) verilerine bu analizde yer verilmiştir. Anket
verisine ilişkin bulgular EK 1’de yer almaktadır.
Proje kapsamında yapılan derinlemesine görüşmeler ise 31 Mayıs 2021-20 Eylül 2021
tarihleri arasında 99 katılımcı ile çevrim içi görüşmeler şeklinde gerçekleştirilmiştir.
Verilerin Analizi MAXQDA nitel veri analiz yazılımı ile yapılmıştır. MAXQDA, nitel
verilerin kodlanmasında ve analizlerinin yapılmasında kullanılan yardımcı bir
yazılımdır.
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3. BULGULAR
6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamına alınan
Araştırma Altyapıları arasında bulunan UNAM, MEMS, SUNUM ve İBG ile iş birliği
içinde bulunan iç ve dış paydaşlarla 31 Mayıs-20 Eylül 2021 tarihleri arasında yüz yüze
görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Buna göre 99 katılımcı ile derinlemesine görüşmeler
yapılmıştır. Yapılan görüşmelerin Araştırma Altyapılarına dağılımını gösteren bilgiler
Tablo 3.1’de yer almaktadır.

Tablo 3.1: Katılımcıların Araştırma Altyapılarına Göre Dağılımı
Araştırma Altyapısı

Görüşülen Kişi Sayısı

MEMS

27

UNAM

27

SUNUM

24

İBG

21

Görüşmeler yapılırken olabildiğinde eşit bir dağılım hedeflenmiştir. Ancak bu genel
bilgiye ek olarak görüşme yapılan katılımcıların paydaş statülerinin Araştırma
Altyapılarına dağılımı Şekil 3.1’de yer almaktadır.

Şekil 3.1: Katılımcıların Paydaş Statülerinin Araştırma Altyapılarına Dağılımı

Şekil 3.1’de görüldüğü gibi iç paydaş ve dış paydaş statüsünde Araştırma
Altyapılarında olabildiğince eşit sayıda görüşme yapılmaya dikkat edilmiştir. Şekil
3.2’de ise paydaşların Araştırma Altyapılarının 6550 Sayılı Kanun kapsamına
alınmasının öncesinde ve sonrasındaki çalışma ve iş birliği süreleri yer almaktadır.
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Şekil 3.2: Katılımcıların Araştırma Altyapılarında Çalışma ve İşbirliği Sürelerine İlişkin
Dağılımı
3.1. Olumlu Deneyimler ve Yaşanan Sorunlar
3.1.1. 6550 Sayılı Kanun’un Bilinirliği
İlk Araştırma Altyapılarının yeterlik alma süreçlerine bakıldığında ilk olarak 2017
yılında yeterlilik aldıkları ve kanun kapsamına girdikleri görülmektedir. Bu tarihten
itibaren Kanunun, uygulamalarının ve imkânlarının bilinirliğinin sağlanması oldukça
önem kazanmıştır. Bu noktada üç tür bilinirlikten bahsedilebilir:
•

•
•

Bünyelerinde bulunan araştırma merkezlerinin 6550 Sayılı Kanun kapsamına
alınması amacıyla yeterlik başvurusunda bulunacak üniversite yönetimlerinin
kanun hakkında bilgi sahibi olması,
Altyapının sağladığı imkânlardan faydalanacak olan iç ve dış yararlanıcıların
kanun hakkında bilgi sahibi olması,
Altyapı ile iş birliği içinde olan/olması beklenen kamu kurumlarının kanun
hakkında bilgi sahibi olması.

Bu üç grubun altyapı ve kanunla ilişkileri birbirinden farklıdır. Bu bağlamda görüşme
yapılan katılımcılara, kanunun iç ve dış paydaşlar tarafından bilinip bilinmediği
sorulmuştur. Kanunun bilinmemesine yönelik görüş belirtmeleri durumunda ise
kanunun neden bilinmediği hakkındaki düşünceleri sorulmuştur.
6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun’un bilinirliğine ve
kanunun bilinmeme nedenlerine dair katılımcılara sorular yöneltilmiştir. Şekil 3.3’te
kanunun bilinirliği ile ilgili olumlu görüşler yansıtılırken; Şekil 3.4’de ise kanunun
bilinmemesine ilişkin görüşleri ile bilinmeme nedenlerini bir model ile göstermektedir.
Katılımcılar kanunun bilinmeme nedenlerine yönelik iş birliği eksikliği, kanunun yeni
olması, tanıtımın azlığı, bilgilendirme ve takip sorunlarının yaşanması gibi sebepler
öne sürerken; kanunun bilinirliğine yönelik uluslararası görünürlüğün daha da artmış
olması, kanunun kolaylaştırıcı etkisinin olması ve kanunun altyapıların tanınırlığını
artırması gibi olumlu perspektif de sunmuşlardır.
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Şekil 3.3: Katılımcıların Kanunun Bilinirliğine İlişkin Olumlu Görüşleri

Şekil 3.4: Katılımcıların Kanunun Bilinirliğine İlişkin Görüşleri ile Kanunun Bilinmeme
Nedenlerine İlişkin Görüşleri
Şekil 3.5, 3.6, 3.7 ve 3.8 incelendiğinde kanunun bilinirliğine ilişkin görüşlerin gerek
Altyapı bağlamında gerek paydaş statüsü bağlamında ortaklaştığı anlaşılmaktadır.
Buna göre yaygın olarak kanunun yeterince bilinmiyor olmasının belirtilmesinin yanı
sıra yalnızca iş birliği içinde olan taraflar tarafından bilindiği ve iş birliğine girmemiş kişi
ve kurumlar tarafından bilinmediğine ilişkin de fikir belirtilmiş olduğu görülmektedir.
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Şekil 3.5: Katılımcıların Kanunun Bilinirliğine İlişkin Görüşlerinin Paydaş Statüsüne
Göre Dağılımı

Şekil 3.6: Katılımcıların Kanunun Bilinirliğine İlişkin Görüşlerinin Araştırma Altyapısı
Bazında Dağılımı

Şekil 3.7: Katılımcıların Kanunun bilinmeme nedenlerine İlişkin Görüşlerinin paydaş
Statüsünde Dağılımı

Şekil 3.8: Katılımcıların Kanunun Bilinmeme Nedenlerine İlişkin Görüşlerinin
Araştırma Altyapısı Bazında Dağılımı

Kanunun bilinirliğine ilişkin katılımcı görüşlerinden bazıları şöyledir:
“6550 Kanunuyla çalışan kurumlar yeterince bilgiye sahip ama mesela dışarıdan
bu kanun hükmünde çalışan işte İBG gibi kurumlarla çalışmak isteyen özel sektör
ya da kamu sektörünün çok bilgili olmadığını düşünüyorum.” (İÇ PAYDAŞ\İBG)
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“(…)Kamu kurumları açısındansa başlangıç aşamasında ilk kurulduğu zaman çok
önemliydi çünkü birçok belirsizlik yaşandı. Kanun yayınlandı ama uygulamaya
MEMS merkezi tabi merkezler uygulamaya geçtiği anda merkezler bu kamu
kurumlarına bunlara anlatmaya çalışmakla geçirdi epey bir zamanı.” (İÇ
PAYDAŞ\MEMS)
“(…)Şöyle söyleyeyim yani irtibatta olduğumuz kişiler kurumlar var tabi buranın
daha önceden başlamış olduğu ilişkide olduğu kuruluşlar. Sonuçta onlar burayı
biliyor ama burayı bilmeyen de birçok kuruluş veya küçük şirkette olabilir, firma da
olabilir bunlar. Olmayanların da olduğunu düşünüyorum açıkçası o yüzden de
bunun biraz daha yaygınlaşması için tanıtım yapmaya da gayret ediyoruz
özellikle.” (İÇ PAYDAŞ\MEMS)

3.1.2. 6550 Sayılı Kanun’un Uygulamalarının Kanun Yararlanıcıları
Açısından Yansımaları
3.1.2.1. Kanunun Araştırma Altyapılarının Yönetişim Modeline ve
Uygulamalarına Etkileri
Kanunun uygulamaları ve süreç yönetimi ile ilgili olumlu görüşler incelendiğinde beş
temel konu öne çıkarken (Şekil 3.9); kanunun uygulamaları ve süreç yönetimi ile ilgili
sorunlar konusunda paydaşların ifade ettiği görüşler incelendiğinde dokuz temel sorun
öne çıkmaktadır (Şekil 3.10).

Şekil 3.9: Kanunun Uygulamaları ve Süreç Yönetimi ile İlgili Olumlu Görüşler
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Şekil 3.10: Kanunun Uygulamaları ve Süreç Yönetimi ile İlgili Sorunlar
Bu sorun bazlı görüşlerin iç ve dış paydaşlar tarafından ne sıklıkla ifade edildiği dikkate
alındığında (Şekil 3.11), 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.

Şekil 3.11: Katılımcıların Kanunun Uygulamaları ve Süreç Yönetimi ile İlgili
Görüşlerinin Paydaş Statüsü Bazında Dağılımı
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Araştırma Altyapılarının karşılaştırmalı olarak konu hakkındaki görüşleri incelendiğinde
(Şekil 3.12), SUNUM, MEMS ve İBG’nin ilgili üniversite ve altyapı arasında
eşgüdüm sorunlarını sıklıkla ifade ettiği anlaşılmaktadır. Bunun yanında UNAM
paydaşları mevzuattaki belirsizliklere ve kurumlar arası (Komisyon, YÖK,
TÜBİTAK ve Altyapı arasında) yaşanan iletişimsizliğe vurgu yapmaktadır. Bahsi
geçen sorunların yanında, İBG paydaşları organizasyon şeması ile ilgili sorunları da
ön plana çıkarmıştır.

Şekil 3.12: Katılımcıların Kanunun Uygulamaları ve Süreç Yönetimi ile İlgili
Görüşlerinin Araştırma Altyapısı Bazında Dağılımı
Kanunun uygulamaları ve süreç yönetimi ile ilgili katılımcı görüşlerinden bazıları
şöyledir:
“(…)Bir de KDV istisnası problemi var bu bir. Ar-Ge amaçlı yapılan yatırımlar için
KDV istisnası kalıcı hale getirilmesi, şimdi 2022’ye kadar uzatıldı bu çok güzel.
yani KDV istisnası ama uygulamada şöyle bir problem var her cihaz yatırımı için
tek başına, ayrı ayrı her bir cihaz için vergi dairesine başvurman gerekiyor.
Hâlbuki bunun genel bir şeyle düzenlenip her bir cihaz için ayrı ayrı gitmemen
gerekiyor falan yani uygulamada bir sıkıntı var, bu da diğer kamu kurumlarının
olayı algılamasıyla alakalı bir şey.” (İÇ PAYDAŞ\MEMS)

“(…)Şöyle karşılaştık. Şimdi vergi dairesi nezdinde bilinirliği azdı, SGK nezdinde
bilinirliği azdı. Biz SGK tescili yaparken bizi kamu kuruluşu mu özel kurum mu
onu bilemediler. Ama özel hukuk olduğu konusunda ısrar ettik. Onu düzelttirdik.
Çünkü kanunda da böyle yazıyordu, özel hukuka tabii. Ama başka türlü kamu
kuruluşu olarak tescil edilmiş bazı merkezler var. Mesela farklı bir SGK’ya bağlı
oldukları için SGK kabul etmiyor. Biz Ankara’da anlattık derdimizi ama hani vergi
dairesinde de benzer şeyler oldu. Mesela 6550’nin şöyle bir olanağı vardır. ArGe personeli; biliyorsunuz gelir vergisinden muaf kanunen. Fakat SGK’da
biliyorsunuz; elektronik ortamda hangi muafiyetin olduğunun işaretlenmesi
gerekiyor. Burada 6550 yok. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu vardı kendi
şirketlerinin tabi olduğu. Bize en yakın kanun o olduğu için biz bir süre onun
üzerinden gittik. Daha sonra 6550 dâhil edildi.” (İÇ PAYDAŞ\MEMS)
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“Mevcut ekosistemi, daha sonraki sorularda da söyleyeceğim, ekosistemde
mevcut bir takım kanunlar var, 5746 var, 4691 var, 2547 var vesaire. Bu 6550
çıktığı zaman diğer kanunlarla olan ilişkileri tam irdelenmemiş ve o ilişkiler tam
kurulmamış, uyumlandırma yapılamamış; bu ortada böyle izole kalmış. Bununla
ilgili uyumlandırma süreçlerine ihtiyaçlar var.” (İÇ PAYDAŞ\SUNUM)
“Başka aksaklıklardan birisi, bence; Komite ve Komisyon toplantılarının daha
düzenli ve etkin şekilde yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Burada özellikle
bütçelerin onaylanması Yönetim Kurulu üyelerinin atanması, mevzuat değişiklik
önerilerinin ilgili makamlara iletilmesi, yaşanan bazı minik sorunlara çözüm
bulması için biraz daha o tarafın biraz daha atik davranması gerektiğini
düşünüyoruz. Mesela aylardır bir karar bekliyoruz ama bir türlü komisyon toplanıp
bu kararı almadı.” (İÇ PAYDAŞ\UNAM)

3.1.2.2.

İnsan Kaynağı Yönetimi ve Uygulamalarına Etkileri

Paydaşların özellikle üzerinde yoğunlaştığı temel konulardan biri de insan kaynağı
yönetim ve uygulamalarına dair faktörlerdir. Konuya ilişkin belirtilen olumlu görüşler
Şekil 3.13’te gösterilmiştir. Belirtilen sorun temelli görüşler ise kendi içlerinde insan
kaynakları süreçleri üzerinde gruplanmıştır (Şekil 3.14).

Şekil 3.13: İnsan Kaynağı Yönetimi ve Uygulamaları ile İlgili Olumlu Görüşler
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Şekil 3.14: İnsan Kaynağı Yönetimi ve Uygulamaları ile İlgili Sorunlar
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İnsan kaynaklarına dair belirtilen problemler iç ve dış paydaşlar bazında
karşılaştırıldığında ( Şekil 3.15), iç paydaşların kariyer yönetimi ve ücret yönetimine
yoğunlaştıkları anlaşılırken, dış paydaşların performans yönetimi 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.

Şekil 3.15: Katılımcıların İnsan Kaynağı Yönetimi ve Uygulamaları ile İlgili
Görüşlerinin Paydaş Statüsü Bazında Dağılımı
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İnsan kaynakları yönetimi ve uygulamalarına dair Araştırma Altyapıları karşılaştırmalı
olarak incelendiğinde (Şekil 3.16) UNAM paydaşlarının performans yönetimi başlığı
altında projelerin ticarileşme beklentisiyle ilgili problemlere yoğunlaştığı
görülmüştür. SUNUM paydaşları ise projelerin ticarileşme beklentisine yaptığı vurguyla
birlikte, performans göstergelerinin ağır olduğunu belirtmiştir. Ayrıca SUNUM
paydaşları akademik fırsat ve kısıtlarla ilgili sorunları ön plana çıkarmıştır. MEMS
paydaşları özellikle ücret yönetimi başlığı altında maaşların rekabetçi olmamasını
vurgulamışlardır. İBG paydaşları ise araştırmacıların yüksek lisans ve doktora
programı öğrencisi danışmanlığını alamamasını bu ana konu başlığında oldukça
sık dile getirmişlerdir.

Şekil 3.16: Katılımcıların İnsan Kaynağı Yönetimi ve Uygulamaları ile İlgili
Görüşlerinin Araştırma Altyapısı Bazında Dağılımı
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İnsan kaynağı yönetimi ve uygulamaları ile ilgili katılımcı görüşlerinden bazıları
şöyledir:
“Çok iyi elemanlar tutmaya çalışıyoruz, diyoruz bir baktık; biz aslında kan kaybı
yaşamaya başladık. Bu dediğim arkadaşlar dışarıdan patır patır teklif alıp gitmeye
başladılar. Bu da öyle bir durum ki aslında ortamda birilerinin bu şekilde gitmesi
diğerlerini de çok etkiliyor. Bir genel motivasyon kaybı sağlıyor.” (İÇ
PAYDAŞ\MEMS)
“İkinci konu gene tekrar gibi olacak, burada hep kaliteli elemanların olması lazım.
Yani kaliteli eleman dediğiniz arkadaşlar üniversiteden mezun olmuş ya da belirli
bir kariyer aşamasına gelmiş dünyanın her yerinde çalışabilecek arkadaşlardan
bahsediyoruz. Çünkü bu merkezin odak noktası dünya ile rekabet. O zaman benim
bu arkadaşları tutabilmek için yani tabii ki onlardan almam gereken şeyler var,
hiçbir şey almadan da bunu vermemek lazım ama bu özel arkadaşların kurum
içinde mutlu oldukları, başka fırsatlara bakmadıkları bir ortam yaratmam lazım.” (İÇ
PAYDAŞ\MEMS)
“Onun dışında da yurt dışından gelecek bir öğretim üyesi merkezleri mi tercih eder
üniversiteyi mi tercih eder sorun bence yüzde doksan beşi üniversite diyecektir.
Yani burada o seviye bir cazibe yaratmadığınız zaman hedefimize ulaşmamışız
gibi geliyor bana.” (İÇ PAYDAŞ\MEMS)
“Çünkü bize son bir senedir neredeyse hiç zam yapılmadı yani çok cüzi miktarda
yapıldı zaten her şey katlayıp gittiği için. O ara gittikçe arttı. Evet öncesinde o kadar
değildi ama belki bu kişilere bilemiyorum yönetsel olarak insan kaynakları nasıl
yönetilebilir tam olarak hakim değilim ama bu kadar kalifiye olarak yetişmiş kişilere
bir uzmanlık kadrosu belirlenebilir. Bu doğrultuda maaşlarında iyileştirmeler
yapılabilir yapılmaya gayret ediliyor ama bütçe kısıtlı olduğu için orada genelde
kalıyoruz.” (İÇ PAYDAŞ\İBG)
“Sıkıntımız var. Yani biz istediğimiz nitelikte araştırmacıları istediğimiz gibi
alabildiğimizi düşünmüyorum ben. Sıkıntı var. Yani bu bir şey oluyor.
Araştırmacılar üniversite ortamını tercih ediyorlar. Daha serbest bir ortam ve de
mali olarak da böyle bir avantajları yok. Sınırlarımız var yani mali şeylerde
verdiğimiz ücretlerde falan sınırlarımız var. Yani biz bir araştırma konusunda
inanılmaz iyi bir araştırmacıyı alıp da sisteme dahil etmekte sıkıntı çekiyoruz.” (İÇ
PAYDAŞ\SUNUM)
“Burada özellikle araştırmacı tarafında yaşanan bir sıkıntı var. UNAM’ın tabi
önceden beri olan ünü ve saygınlığı nedeniyle şeyler geliyor çok iyi
üniversitelerden Harvard’dan Stanford’dan Yale’den birçok araştırmacı geldi, şu
anda burada çalışıyorlar. Dolayısıyla onları çekebiliyoruz yalnız şöyle bir sıkıntı
var, bu gelen kişileri doğrudan YÖK sistemine tanımlayamadığımız için
yapamıyorlar, öğrenci yönetemiyorlar, tez yönetemiyorlar, öğrenci danışmanlığı
yapamıyorlar bu ciddi bir sıkıntı. Bunu tabi üniversite ile olan görevlendirmeler ile
çözebiliyoruz ama bu kalıcı çözüm değil. Bu kanunun ilk gününden beri söylenen
bir şey aslında; YÖK’ün çok kolay yapabileceği bir değişiklik, YÖK aslında
komitede ve komisyonda da yer alıyor. Bu konuda bir türlü adım atılamıyor,
dolayısıyla bu şeyi çözmek ciddi fark yaratacaktır diye düşünüyorum. Çünkü gelen
kişiye çalışma iznini insan kaynakları üniversitenin insan kaynaklarıyla beraber
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çalışıyoruz bu konuda, diyor ki: “Gelecek bölüme gayet deneyimli bir akademisyeni
araştırmacı dersek, hızlı bir şekilde alabiliriz.” Diyor. ama bu konuda gelen birisine
de sadece araştırmacı diyerek almak çok uygun olmuyor o kişiye, çünkü kabul
etmeyecektir. O yüzden biz yine şey yapıyoruz üniversiteye alıp üniversiteden
buraya görevlendirme şeklinde oluyor, o şekilde çalışan akademisyenlerimiz var,
insan kaynakları açısından en büyük sıkıntı bence bu şu anda. Bunun hızlı bir
şekilde çözülebilir ama bir türlü şey olmuyor YÖK ve bakanlıklar arası işler bir türlü
yürümüyor ne yazık ki.” (İÇ PAYDAŞ\UNAM)

3.1.2.3. Finansal Sürdürülebilirlik Yönetimi (Performans Esaslı) ve
Uygulamalarına Etkileri
Finansal sürdürülebilirlik yönetimi ile ilgili faktörler paydaşların dikkat çektiği öne
çıkan konulardan biri olmuştur. Paydaşların bu konuda olumlu bulduğu beş faktör Şekil
3.17’de belirtilmiştir. Paydaşların sorunlarla ilgili yoğunlaştığı ifadeler gruplandığında 7
ana sorun öne çıkmaktadır (Şekil 3.18).

Şekil 3.17: Finansal Sürdürülebilirlik Yönetimi ile İlgili Görüşler
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Şekil 3.18: Finansal Sürdürülebilirlik Yönetimi ile İlgili Sorunlar

Finansal sürdürülebilirliğe dair sorunlar iç paydaş ve dış paydaş bazında karşılaştırmalı
olarak analiz edildiğinde (Şekil 3.19), iç paydaşların bütçe düşüklüğüne ve ödeme
takvimindeki belirsizliğe dikkat çektiği görülmüştür. Dış paydaşlar ise özellikle
ödeme takvimindeki belirsizliği vurgulamışlardır.

Şekil 3.19: Katılımcıların Finansal Sürdürülebilirlik Yönetimi ile İlgili Görüşlerinin
Paydaş Statüsü Bazında Dağılımı
Araştırma Altyapıları kendi aralarında karşılaştırıldığında (Şekil 3.20), tüm altyapıların
paydaşlarının bütçe düşüklüğüne dikkat çektiği anlaşılmıştır. Bunun yanında, MEMS
ve UNAM paydaşları ödeme takvimindeki belirsizliği de yoğun olarak
vurgulamışlardır.
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Şekil 3.20: Katılımcıların Finansal Sürdürülebilirlik Yönetimi ile İlgili Görüşlerinin
Araştırma Altyapısı Bazında Dağılımı
Finansal sürdürülebilirlik yönetimi konusunda genel bütçe yönetimi sorunları, bütçenin
düşük olması, bütçe miktarının ve ödeme takvimlerinin belirsiz olması gibi sorunların
altını çizen paydaşların insan kaynaklarıyla ilgili dile getirdikleri sorunlarda ücret
yönetimi ve nitelikli personeli kurumda tutundurma gibi hususları da vurgulamışlardır.
Finansal sürdürülebilirlik yönetimi ile ilgili sorunların, insan kaynakları yönetimi ve
uygulamaları ile ilişkisine dair detaylı bilgi Şekil 3.21’deki modelde gösterilmiştir.
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Şekil 3.21: Finansal Sürdürülebilirlik Yönetimi ile İlgili Sorunların İnsan Kaynağı Yönetimi ve Uygulamaları ile İlişkisi
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Finansal sürdürülebilirlik yönetimi ile ilgili katılımcı görüşlerinden bazıları şöyledir:
“Fonlama gelmeyince o sözler tabii bir anda suya düşüyor, bu sefer siz haklı olarak
soruyorsunuz; “Ya bana bunu söz verdiniz ama yapmadınız.”. Ben de diyorum ki;
“Para gelmedi, nasıl yapacağım?” böyle bir çıkmazın içine geliyoruz. Toplu halde
bir başarısızlık gündeme geliyor.” (İÇ PAYDAŞ\MEMS)
“(…) Bir de belirsiz olması. Yani ne kadar geleceğini bilmiyorum, ne zaman
geleceğini bilmiyorum. Az olabilir ama gelecek miktarı bilirsem, ne zaman
geleceğini bilirsem en azından ona göre eksiğimi bilip tamamlama yönünde adım
atabilirim.” (İÇ PAYDAŞ\MEMS)
“6550 ile ilgili döviz değişimi var, kur değişimi var. Ama bizim bütçelerimiz TL
bazında dolayısıyla başlangıçta aldığınız projeyi sonuna doğru geldiğinizde bütçe
kaybı yaşıyorsunuz o yüzden hani yurtdışında çalışmakla burada çalışmak
arasındaki en önemli farklar: zaman ve bütçenin sürekli erimesi mevcut projenin.”
(İÇ PAYDAŞ\İBG)
“Dolayısıyla ne cihaz alımlarında ne personel alımlarında o cesareti
gösteremiyoruz “ya ödeyemezsek”, bir de ne kadar ödeneceği de belli değil çünkü
bir şekilde bir şeye istinat etmeden kesintiler de yapılıyor. Mesela geçen sene 1
milyon eksik aldık şimdi bu sene alacak mıyız almayacak mıyız ne zaman alacağız
ne kadar eksik alacağız; onu da bilmiyoruz.” (İÇ PAYDAŞ\SUNUM)

3.1.2.4.

Ar-Ge Performansına ve Fiziki Altyapıya Etkileri

Yapılan görüşmeler sonucunda, paydaşların fiziki teknik altyapı ile ilgili faktörlere
işaret ettikleri görülmüştür. Bu konuda paydaşlar beş olumlu görüşü (Şekil 3.22) ve
dört temel problemi ön plana çıkarmışlardır (Şekil 3.23).

Şekil 3.22: Fiziki Teknik Altyapı ile İlgili Olumlu Görüşler
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Şekil 3.23: Fiziki Teknik Altyapı ile İlgili Sorunlar

Fiziki teknik altyapı ile ilgili sorunlar iç paydaş ve dış paydaş bazında karşılaştırmalı
olarak analiz edildiğinde (Şekil 3.24), 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 ihtiyacı
vurgulamışlardır.

Şekil 3.24: Katılımcıların Fiziki Teknik Altyapı ile İlgili Görüşlerinin Paydaş Statüsü
Bazında Dağılımı
Fiziki teknik altyapı ile ilgili sorunlar Araştırma Altyapıları bazında karşılaştırmalı olarak
incelendiğinde (Şekil 3.25), SUNUM, MEMS ve İBG paydaşlarının bakım onarım
sürecinde yaşanan problemleri öne çıkardığı anlaşılmıştır. Bunun yanında her üç
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grup da altyapı gelişimine olan ihtiyaca işaret ederek yeterince karşılanmadığını
vurgulamışlardır. Bunun yanında, UNAM, MEMS ve İBG paydaşları ayrıca yeni cihaz
alımlarında yaşanan sıkıntıları vurgulamışlardır.

Şekil 3.25: Katılımcıların Fiziki Teknik Altyapı ile İlgili Görüşlerinin Araştırma
Altyapısı Bazında Dağılımı
Fiziki teknik altyapı ile ilgili katılımcı görüşlerinden bazıları şöyledir:
“(…) Ve cihaz kullanımları sürekli takip edilmediği için çoğu zaman kullanıcı hatası
mı, yoksa cihazdan kaynaklı hatalar mı olduğu belli olmuyor. Takip
edilememesinden kaynaklı öğrencilerde bir rahatlık var ve cihazlar özenli
kullanılmıyor. Tamir masrafları da mesela ekstra maliyet ve bütçe kaybına yol
açıyor” (İÇ PAYDAŞ\İBG)
“Yani ekipman kısmında donanım olarak ciddi bir donanıma sahip burası, altyapısı
gerçekten çok iyi. Birçok sitem mevcut ama sistemleri ayakta tutmakta
zorlanıyoruz. Bunlar on senelik sistemler ama yeni son sürüm, son teknoloji
cihazlar alım yapabiliyor musunuz derseniz hayır yapamıyoruz tabii ki. Yani “Son
teknoloji alabiliyor musunuz?”, hayır alamıyoruz. Çünkü ne ile alacağız. Öyle bir
eksiklik var tabii ki.” (İÇ PAYDAŞ\MEMS)
“Tabi bu alanda altyapıların sürekli güncellenmesi gerektiği kanaatindeyim. Yani
özellikle alınan cihazların sürekli çalışabilir halde olması araştırmacılar için oldukça
önemli. Bazen cihazlarda sorunlar ortaya çıkıyor, amortisman problemleri ortaya
çıkıyor, eskimeler ortaya çıkıyor. Bu kapsamda mesela bizim yıllar önce Devlet
Planlamada önerdiğimiz bir şey vardı; bir idame bütçe yani 6550 de bu var mı
ondan emin değilim ama bu merkezi yapıların korunması ve güncellenmesi için her
yıl aslında bir bütçenin ayrılması ve bu bütçenin özellikle bu merkezlere aktarılması
bence çok önemli. Bir de tabi kullanıcı boyutu var bu işin. Kullanıcı boyutunda
özellikle cihazların kullanımında çok ciddi yetişmiş personele ihtiyaç var. Yani o
noktada da bütçe planlamasının gözden geçirilmesinde fayda var diye
düşünüyorum.” (DIŞ PAYDAŞ\UNAM)
“Kesinlikle bu da önemli çünkü 2011’de SUNUM kurulurken alınan cihazların çoğu
artık çok yaşlandı çok sıka arızalanıyor. Bildiğim kadarıyla belli bir bakım onarım
desteği veriyor bu 6550’nin kapsamında böyle bir şey var ama bu da yetersiz
olmaya başladı ve uzun vadede daha da yetersizleşecek. Çünkü cihazlar
yaşlanıyor ve çok talep olduğu için de daha sık arızalanmaya başladı bu bütçenin
de bir miktar artırılması gerekiyor bakım onarım çok önemli çünkü.” (İÇ
PAYDAŞ\SUNUM)
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3.1.2.5. Kanunun Uygulanmasının Araştırma Altyapılarının Kamu
Kurumları, Özel Sektör ve Üniversitelerle İşbirliği ve
Etkileşimlerine Etkileri
Paydaşların, Araştırma Altyapılarının iş birlikleri ile ilgili olumlu görüşler belirtmesinin
yanında (Şekil 3.26); Araştırma Altyapılarının iş birlikleri ile ilgili sorunlarına üniversite
ve Sanayi Ar-Ge ana başlıkları altında odaklanmışlardır (Şekil 3.27).

Şekil 3.26: İşbirlikleri ile İlgili Olumlu Görüşler
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Şekil 3.27: İşbirlikleri ile İlgili Sorunlar

Paydaşların iş birlikleri ile ilgili görüşleri iç paydaş ve dış paydaş bazında karşılaştırmalı
olarak incelendiğinde (Şekil 3.28), iç paydaşların yoğunlukla sanayici ve
akademisyenler arasındaki senkronizasyon sorununa ve iş birliklerinin daha çok
araştırmacı ağı üzerinden sağlanması sorununa değindikleri görülmüştür. Dış
paydaşların ise fikri mülkiyet haklarıyla ilgili sorunlara ve altyapı yönetiminin iş
birliğine öncülük etmemesine değindiği görülmüştür.

Şekil 3.28: Katılımcıların İşbirlikleri ile İlgili Görüşlerinin Paydaş Statüsü Bazında
Dağılımı
Paydaşların iş birlikleri ile ilgili görüşleri Araştırma Altyapıları bazında karşılaştırmalı
olarak incelendiğinde (Şekil 3.29), iş birliklerinin daha çok araştırmacı ağı
üzerinden sağlanması sorununa daha çok UNAM ve MEMS paydaşlarının
yoğunlaştığı görülmüştür. SUNUM paydaşları sanayici ve akademisyenler
arasındaki senkronizasyon sorununu daha çok ifade ederken, İBG paydaşları fikri
mülkiyet haklarıyla ilgili sorunlarını daha çok dile getirmiştir.
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Şekil 3.29: Katılımcıların İşbirlikleri ile İlgili Görüşlerinin Araştırma Altyapısı Bazında
Dağılımı
İşbirlikleri ile ilgili katılımcı görüşlerinden bazıları şöyledir:
“Burada da başka bir konu daha bu kurumların, ki kanun da bundan bahsediyor,
zaten fikri mülkiyet hakları konusunda da destek verilmesi konusunda ama burası
bana göre hala biraz eksik boş, kurumların işleyişi açısından baktığımız zaman.
Araştırmacılarımızın çok büyük bir kısmı dediğim gibi mekanizmayı ispat etme
yönünde araştırmalar yapıyorlar ama gerçekten bir ilaca bir semptoma karşı
geliştirilen 15.000 araştırmadan bir tanesi ilaca dönüşüyor mesela baktığınız
zaman. Eğer o ilaca dönüşebilecek ise son ürüne dönüşebilecek ise bu ürünün de
ciddi değer kazanması gerekiyor, ticari değer kazandırabilmeniz için de sadece
ulusal pazara değil, uluslararası pazara da düşürmeniz gerekiyor. Patent nedir?
Ruhsat nedir? Fikri mülkiyet hakkı nedir? Uluslararası ruhsatlandırma nedir? Bu
konu sadece İBG veya işte sadece 6550 kapsamında kurulan kuruluşlar için
söylemiyorum tüm proje destekçisi kurumlar açısından söylüyorum. Bunu
yapmadığımız müddetçe bizim yayınlamış olduğumuz makaleden adam gidip
ürünü çıkartıyor, sen burada beklerken adam senin araştırmanın bir ürününü
pazara sunmuş olarak görüyorsun. Patenti bilmiyor kimse, patenti sadece Türk
Patent Kurumu’na başvurup oradan bir belge almak zannediyor araştırmacılarımız.
Geçen başımıza geldi gerçekten de ilaca dönüştürülebilecek çok güzel bir ürün
geliştirmişler “Patent aldınız mı?” diye soruyoruz “Aldık hocam” diyor işte şöyle
yaptık böyle yaptık peki dedim “Uluslararası patent aldınız mı?”, “Hocam bu
yetmiyor mu?” diyor. “Ne zaman aldınız?”, “Hocam 2018’de almıştık.” Eyvah dedim
geçmiş olsun gitti.” (İÇ PAYDAŞ\İBG)
“Biz uygulamaya bir adım daha yakınız. İşin sonunda çalışan bir prototip ortaya
koymamız lazım. Biri eline alıp tamam ben bunu üretirim diyeceği seviyede çalışan
bir prototipe kadar götürmemiz lazım yaptığımız neyse. O ise temel araştırmadan
uzaklaşıyor. Hocaların da farklı teknisyen koymaya ihtiyacımız var içeriye.
Mühendis teknisyen koymamız lazım. Hocaların o fikirlerini alan.
Başaramayacakları, prototip yapmak için uğraşıyorlar. Yapamazlar. Hocalar
gitmeli, belirli bir yere kadar getirmeli, bayrağı devretmeli teknisyene mühendise.
Mühendis onu devralmalı ki o prototipi yapsın. O da dönsün araştırmasını
yapmaya. Ya da başka bir araştırmaya gitsin. Yani verimli olabileceği tutkulu
olduğu konuya geri dönsün diye onu yapmak lazım. O iki halkayı da kendi içimizde
çalıştırmıyoruz. Bu üniversiteyle ilişkilerde de sıkıntı yaratıyor. Çünkü
üniversiteden hocalar yarı zamanlı hocalar geliyor bizimle çalışıyor. Ondan sonra
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siz ona prototip falan yaptırtamazsınız. Kendi talebelerine araştırmalarına vesaire
geri dönmek istiyor. Dolayısıyla bütün onları oturtmaya ihtiyacımız var.” (İÇ
PAYDAŞ\SUNUM)
“Biz bir sürü üniversiteden hocalar ile projeler yürütmek istediğimizde karşımıza
istisnasız şöyle bir durum çıkıyor. Üniversitelerin hepsi Teknoloji Transfer Ofisleri
ile çalışıyor. Üniversiteye bağlı. Orada Teknoloji Transfer Ofisleri bu konuda çok
inisiyatif kullanıyor. Onlar araya girdiği zaman fikri ve mülkiyet haklar konusunda
üniversite olmasını savunuyorlar. Özel firmalar olarak bizler fikri ve mülkiyet
haklarının tamamen biz de olmasını savunuyoruz. Bu noktada ortaya bir
anlaşmazlık çıkıyor ve orada bunu da çözemediğimiz için konu daha fazla
ilerlemiyor. Üniversite sanayi iş birliğinin önündeki bence en önemli engellerden bir
tanesi fikri mülki haklar konusunun iki tarafın anlaşmasına bırakılması. Anlaşmaya
bırakıldığı durumda da özel sektör kendinde olmasını istiyor üniversitede de. Bunu
ancak bir takım daha ürüne dönüşmemiş daha ne kadar satılacağı belli olmayan,
ne kadarlık bir süre ile gelir getireceği belli olmayan bir konuda, birtakım rakamların
havada uçuştuğu sonu gelmez tartışmalar ortaya çıkıyor. Konu da genellikle
oralarda kalıyor. UNAM özelinde 1004 özelinde buna bir çözüm bulmuş. Belki
tecrübeleri sonucu edinmiş oldukları bir yol olabilir. Fikri ve mülki haklar 1004 ve
bağlı 2244 çalışmalarında UNAM’a ait oluyor. Fakat süreç tamamladığında onlar
patent ile sonuçlanan konuların bütün masraflarını kendileri karşılayıp patent
başvurularını yapıp lisans veriyorlar paydaşlara ve bu lisansı bedelsiz olarak
veriyorlar paydaşlara. Ama patent ve diğer fikri ve mülki haklar tamamen onlarda
oluyor. Firma bunu bedelsiz aldığı için ve süresiz kullanım hakkı olduğu için de
firma açısından sorun yaratmayacak bir şey gibi gözüküyor bana en azından bunu
kişisel görüşüm olarak alın. … Bunun olmadığı durumlarda biz hani ister istemez
danışmanlık tarafına kaçıyoruz ya da işte sonucu patent ya da diğer fikri mülki
haklar ile sonuçlanmayacak suya sabuna dokunmayan konular ile ilerlemeyi tercih
ediyoruz açıkçası. Yani burada bu paydaşların adil bir şekilde sonuçlarından
faydalanabileceği daha da çok sanayi tarafında bir karşılığı olan sonuçlara yol
açacağı bir modelin oluşturulması kurgulanması gerekir ve bu iş böyle aşılabilir
diye düşünüyorum. Bunu ifade etmek istedim. Bunun Batıda da örnekleri var.
Mesela Fraunhofer Enstitüsü var. Nasıl işlediğini bilmiyorum ama onlar gerçekten
de sanayi ile çok yakınlar ve nasıl yolunu buluyorlar bilmiyorum ama ürün ile
sonuçlanan çok sayıda projeyi rahatlıkla yürütebiliyorlar sanayi ile, birbirleri ile
anlaşmazlığa düşmeden. Söyleyeceğim bu konuda bu kadar.” (DIŞ
PAYDAŞ\UNAM)

Kanun yararlanıcılarının belirttiği, kanuna dair olumlu görüşlerin toplu listesi Tablo
3.2’de, sorunların toplu listesi ise Tablo 3.3’te yer almaktadır.
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Tablo 3.2: 6550 Sayılı Kanun’un Uygulamalarının Kanun Yararlanıcıları Açısından
Olumlu Etkileri
Kanunun Bilinirliği ile
İlgili Olumlu Görüşler
Kanunun
Uygulamaları ve
Süreç Yönetimi ile
İlgili Olumlu Süreçler
İnsan Kaynağı
Yönetimi ve
Uygulamaları ile İlgili
Olumlu Görüşler
Finansal
Sürdürülebilirlik
Yönetimi ile İlgili
Olumlu Görüşler
Fiziki ve Teknik
Altyapı ile İlgili
Olumlu Görüşler

İş birlikleri ile İlgili
Olumlu Görüşler

Uluslararası görünürlüğün artması
Kanunun kolaylaştırıcı etkisinin olması
Kanunun merkezlerin tanınırlığını artırması
Karar alma süreçlerinin hızlanması
Sistematik, şeffaf bir sürecin olması
Tüzel kişiliğin olması
Profesyonel yönetim ve çalışanların olması
Yönetim kurulunun olması
Görev tanımlarının netleşmesi
İnsan kaynağını çekebilme imkânlarının artması
Performans izlemenin somutlaşması
Bakım-onarım personelinin istihdam edilmesi
İş sağlığı ve güvenliği konusundaki iyileştirmelerin olması
Araştırmacıların fikirlerinin/projelerinin desteklenmesi
Bütçenin kurumu sürdürülebilir kılması
Satın alma süreçlerinin hızlanması
Bütçenin varlığı
Vergi muafiyetleri avantajının olması
Bütçe yönetiminde esnekliğin olması
Cihaz bakım-onarımlarının sağlanması
Uluslararası rekabet imkânı
Altyapının sağlanması, malzeme ve ekipmana ulaşım kolaylığı
Araştırma performansının artması
Laboratuvarların kullanıma açık olması
İş birliklerinin artması
İş birliklerinin kolaylaşması
İş birliklerinin kurumsallaşması
İş birliklerinde güven oluşması
İş birliklerine olumlu etkinin yaşanması
İş birliği kültürünün gelişmesi
Üniversitelerle ilişkilerin gelişmesi
İş birliklerini düzenleyen bir birimin olması
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Tablo 3.3: 6550 Sayılı Kanun’un Uygulamalarının Kanun Yararlanıcıları Tarafından
Deneyimlenen Sorunları

Kanunun
Bilinirliğine İlişkin
Sorunlar

Kanunun
Uygulamaları ve
Süreç Yönetimi ile
İlgili Sorunlar

İnsan Kaynağı
Yönetim ve
Uygulamalarına
Dair Sorunlar

İş birliği eksikliği
Yeni bir kanun olması
Tanıtım azlığı
Bilgilendirme/takip sorunları
Bürokrasinin hızlı yürütülmesi gereken süreçleri yavaşlatması
Mevzuatta belirsizlik bulunan konuların olması
Deneyim eksikliğinin bulunması
Vergi konusunda sorunlar yaşanması
Fon sağlayıcılar, araştırma altyapıları ve üniversiteler arasında
yaşanan iletişimsizlik
Üniversite ve araştırma altyapısı arasında yaşanan eşgüdüm
problemleri
Organizasyon şemasına dair problemler
Sürecin yönetimine dair problemler
Kanunlar arası yaşanan uyuşmazlıklar
Araştırmacıların yüksek lisans ve doktora öğrenci
danışmanlığı alamaması
Araştırmacıların üniversitede ders verememesi
Kariyer Yönetimi
Statü belirsizliği, terfi olanaksızlığı
Üniversitede çalışma isteği, akademik fırsatların
varlığı
Performans göstergelerinin net olmaması
Performans göstergelerinin ağır olması
Performans
Performans göstergeleri ile maaşların uyumlu
Yönetimi
olmaması
Projelerin ticarileşme beklentisinin yüksek olması
Öğrencilerin kurumda tutunamaması
Personel kaybının yaşanması
Oryantasyon ve
Nitelikli işgücü çekmede zorlukların olması
Entegrasyon
Sözleşmeli çalışmanın personelde kaygı
yaratması
Üniversite-Altyapı arasında görevlendirme
sorunlarının olması
Çalışanların haklarını bilmemesi
Özlük ve İş
Şirket kurma ile ilgili sorunların varlığı
Kanunu Uyumu
Yabancı uyruklu araştırmacı istihdamında
sorunların olması
Görev tanımlarının belirsiz olması
İdari kadro kısıtının olması
Seçme ve
Nitelikli insan gücünün az olması, araştırmacı
Yerleştirme
sayısının düşük olması
Maaşların rekabetçi olmaması
Ücret Yönetimi
Maaşların düşük olması
Genel İnsan Kaynağı Yönetimi
Yurtdışı alımlarda ve peşin ödemelerde sorun yaşanması
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Finansal
Sürdürülebilirlik
Yönetimi ile İlgili
Sorunlar
Fiziki Teknik
Altyapı ile İlgili
Sorunlar
İşbirlikleri ile İlgili
Sorunlar

Genel bütçe yönetimi sorunları
Satın alma süreçlerinin hızı
Bütçede miktar belirsizliği
Bütçenin düşük olması
Kur dalgalanmasının etkisi
Ödeme takvimlerindeki belirsizlik
Bakım onarım süreçlerinde yaşanan sorunlar
Teknoloji takip edebilme sürecinde yaşanan sorunlar
Altyapı gelişim sorunları
Yeni cihaz alımında yaşanan sorunlar
Fikri mülkiyet hakları ile ilgili sorunlar
Sanayi ve akademisyen arasında senkronizasyon problemleri
Altyapı yönetiminin iş birliğine öncülük edememesi

3.2. Çözüm Önerileri
3.2.1. Kanunun Bilinirliğini Artırmaya Yönelik Öneriler
Katılımcılara 6550 Sayılı Kanun’un hedef kitle tarafından bilinirliğini artırmak için ne
gibi önerileri olduğu sorusu yöneltilmiştir. Katılımcıların önerileri incelendiğinde reklam
ve tanıtım faaliyetlerine ve düzenli etkinliklerin gerçekleştirilmesine dair öneriler ön
plana çıkmıştır (Şekil 3.30). Reklam ve tanıtım faaliyetleri kapsamında logo ve isim
düzenlenmesi, başarı hikayeleri, broşür ve katalog, interaktif ulaşılabilir web
sayfası, sosyal medya tanıtımı ve konuyla ilgili olarak tasarlanan tanıtıcı diğer
faaliyetlerinden bahsedilmiştir. Bunun yanında, katılımcılar konferans, kongre,
çalıştay, panel ve fuarlara katılım gösterilmesi ve bilgilendirme ve iş birliği
toplantıları düzenlenmesi konularını etkinlik başlığı altında dile getirmişlerdir. Tüm
bunlara ek olarak, katılımcılar altyapı merkez sayısının da artırılması gerektiğini
belirtmişlerdir.
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Şekil 3.30: Kanunun Bilinirliğini Artırmaya Yönelik Gelişim Önerileri ve İlgili Reklam
ve Tanıtım Faaliyetleri
Kanunun bilinirliğine yönelik elde edilen veriler ve kanunun bilinirliğinin geliştirilmesine
yönelik elde edilen öneriler analiz sonucunda ilişkilendirilmiştir ve Şekil 3.31’deki model
oluşturulmuştur.

Şekil 3.31: Kanunun Bilinirliği ve Gelişim Önerilerinin İlişkilendirilmesi
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3.2.2. Araştırma Altyapılarının Yönetişim Modeline ve Uygulamalarına
İlişkin Kapasitelerini Artırmaya Yönelik Öneriler
Araştırma Altyapılarının yönetişim modeline ve uygulamalarına ilişkin kapasitelerini
artırmaya yönelik paydaşlardan alınan öneriler beş temel uygulamaya işaret
etmektedir (Şekil 3.32).

Şekil 3.32: Yönetişim Modeli, Kanunun Uygulamaları ve Süreç Yönetimine İlişkin
Öneriler

3.2.3. Araştırma Altyapılarının İnsan Kaynağı Yönetimi ve Uygulamalarına
İlişkin Kapasitelerini Artırmaya Yönelik Öneriler
Araştırma Altyapılarının insan kaynağı yönetimi ve uygulamalarına ilişkin kapasitelerini
artırmaya yönelik paydaşlardan alınan öneriler dikkate alındığında on iki faktörle
gelişim sağlanabileceği paydaşlar tarafından düşünülmektedir (Şekil 3.33).
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Şekil 3.33: İnsan Kaynağı Yönetimi ve Uygulamalarına İlişkin Öneriler
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3.2.4. Araştırma Altyapılarının Bilimsel ve Teknolojik Kapasitelerini
Artırmaya Yönelik Öneriler: Finansal Sürdürülebilirlik ve
Uygulamaları
Araştırma Altyapılarının bilimsel ve teknolojik kapasitelerini artırmaya yönelik öneriler
analiz edildiğinde finansal sürdürülebilirlik ve uygulamalarına yönelik yedi konu
paydaşlar tarafından öne çıkarılmaktadır (Şekil 3.34).

Şekil 3.34: Bilimsel ve Teknolojik Kapasitelerini Artırmaya Yönelik Finansal
Sürdürülebilirlik Yönetimiyle İlgili Öneriler

3.2.5. Araştırma Altyapılarının Bilimsel ve Teknolojik Kapasitelerini
Artırmaya Yönelik Öneriler: Ar-Ge Performans ve Fiziki Altyapı
Araştırma Altyapılarının bilimsel ve teknolojik kapasitelerini artırmaya yönelik öneriler
analiz edildiğinde Ar-Ge performans ve fiziki altyapıya yönelik altı konu paydaşlar
tarafından öne çıkarılmaktadır (Şekil 3.35). Ar-Ge performans ve fiziki altyapıya
yönelik paydaşlar tarafından öne çıkarılan cihazların kullanımının belirli bir
düzenlemeye tabi olması önerisi içerisinde altı öneri öne çıkmaktadır.
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Şekil 3.35: Bilimsel ve Teknolojik Kapasitelerini Artırmaya Yönelik Fiziki ve Teknik
Altyapıyla İlgili Öneriler

3.2.6. Araştırma Altyapılarının
Artırmaya Yönelik Öneriler

İşbirliği

ve

Etkileşim

Kapasitelerini

Araştırma Altyapılarının iş birliği ve etkileşim kapasitelerini artırmaya yönelik paydaşlar
tarafından öne çıkarılan öneriler analiz edildiğinde, paydaşların sekiz öneri üzerinde
yoğunlaştığı görülmektedir (Şekil 3.36). Bunun yanında, Araştırma Altyapılarının iş
birliği ve etkileşim kapasitelerini artırmaya yönelik paydaşlar tarafından öne çıkarılan
teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi önerisi içinde iki detay öneri bulunmaktadır.
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Şekil 3.36: İşbirliği ve Etkileşim Kapasitelerini Artırmaya Yönelik Öneriler
Kanun yararlanıcılarının belirttiği kanunun geliştirilmesine yönelik çözüm önerilerinin
toplu listesi görmek için Tablo 3.4’te yer almaktadır.
Tablo 3.4: 6550 Sayılı Kanun’un Uygulamalarına Dair Kanun Yararlanıcılarının Çözüm
Önerileri

Reklam ve Tanıtım
Faaliyetleri
Kanunun Bilinirliğini
Artırmaya Yönelik
Öneriler
Etkinlikler

Kanunun uygulamaları
ve Süreç Yönetimine
İlişkin Öneriler

Logo ve isim düzenlemesi
Başarı hikâyeleri
Broşür, katalog
İnteraktif ulaşılabilir web sayfası
Geleneksel, sosyal medya tanıtımı
Tanıtıcı faaliyetlerin yapılması
Konferans, kongre, panel, çalıştay,
fuarlara katılım
Bilgilendirme toplantıları
İşbirliği toplantıları

Merkez sayısının artırılması
Kanunlar arası uyum sağlanmalı
Yöneticiler profesyonel eğitim/danışmanlık almalı
İlgili üniversite ile altyapı eşgüdümü sağlanmalı
Dijitalleşme sağlanmalı, bürokrasi azaltılmalı
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İnsan Kaynağı
Yönetimi ve
Uygulamalarına İlişkin
Öneriler

Finansal
Sürdürülebilirlik
Yönetimi ile İlgili
Öneriler

Fiziki ve Teknik Altyapı
ile İlgili Öneriler

İşbirliklerine Yönelik
Öneriler

Geri bildirim toplantıları yapılmalı (TÜBİTAK ARGES, STB,
Altyapı)
Çalışan sayısı artırılmalı
Yurtdışından personel istihdamı sağlanmalı
Çalışma ortamı iyileştirilmeli/motivasyon artırılmalı
Personelin uyum içinde çalışması sağlanmalı
Personel eğitim almalı
Araştırmacılar süreç hakkında bilgilendirilmeli, şeffaflık sağlanmalı
İnsan Kaynağı Birimi güçlendirilmeli
Özlük hakları iyileştirilmeli
Maaş limitleri düzenlenmeli, maaşlar iyileştirilmeli
Proje teşvikleri özendirilmeli / Tutarlar artırılmalı
Araştırmacı unvanlarında düzenleme yapılmalı
Araştırmacı yüksek lisans ve doktora öğrenci danışmanlığı
yapabilmeli
Uluslararası proje bütçeleri düzenlenmeli
Bütçeler iyileştirilmeli
Endüstriye yönelik proje kaynakları yaratılmalı
Makine teçhizat alımları için fon ayrılmalı
Bütçe planlamasında esneklik sağlanmalı
Merkezlere iş geliştirme birimleri kurulmalı
Altyapılar şirketleşebilmeli, hibe alabilmeli
Altyapıda güncelleştirme ve iyileştirme yapılmalı
Cihaz sigortaları yapılmalı
Önleyici bakım servisi sağlanmalı
Envanter çıkartılmalı
Eskiyen cihazlar yenilenmeli ve devredilebilmeli
Cihaz eğitimleri yaygınlaşmalı
Ekipman ve malzemede rotasyon
sağlanmalı
Denetim ve otomasyon sistemi
kurulmalı
Kullanıma İlişkin Öneriler
Makine, teçhizat kullanımı
ücretlendirilmeli
Dış yararlanıcılar için kullanım
alanları ayrıştırılmalı
Altyapı herkese açılmalı
Altyapılar arası iş birliği protokolleri olmalı
İşbirliklerini Altyapı Merkezleri koordine etmeli
Sanayi iş birlikleri güçlendirilmeli
Kurumsal iş birlikleri sağlanmalı
Öğrenci iş birliği için burs teşvikleri sağlanmalı
Görevlendirme/değişim programları uygulanmalı
İşbirliği performans hedefi olmalı
6550 ile ortak proje teklifleri
Teşvik mekanizmaları
geliştirilmeli
Çağrı sayısı artırılmalı
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4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
4.1. Kanunun Bilinirliği
6550 Sayılı Kanun’un iş birliği içindeki faydalanıcılar tarafından bilindiği, diğer iç ve dış
paydaşlar tarafından yeterince bilinmediği belirtilmiştir.
Kanunun yeni olması, yeterli düzeyde bilgilendirme ve tanıtım çalışması yapılmaması
ve iş birliği eksikliği gibi nedenler dile getirilmiştir. Bunun yanında, kanunun bilinirliğine
yönelik, uluslararası görünürlüğün artmış olması, kanunun kolaylaştırıcı etkisinin
olması ve kanunun altyapıların tanınırlığını artırması gibi avantajları olduğunu
belirtmişlerdir.
Kanunun bilinirliğiyle ilgili reklam ve tanıtım faaliyetleri açısından logo ve isim
düzenlemesi, profesyonel tanıtım materyalleri hazırlanması, başarı hikayelerinin öne
çıkarılması, internet sitelerindeki etkileşim ve ulaşılabilirliğinin artırılması, sosyal
medya tanıtımları önerilerinde bulunulmuştur.
Kanunun bilinirliğiyle ilgili konferans, kongre, panel, çalıştay ve fuar gibi etkinliklere
katılma, bilgilendirme ve iş birliği toplantıları organize etme ve altyapı merkezlerinin
sayılarını artırma gibi öneriler yapılmıştır.
4.2. Yönetişim Modeli ve Uygulamaları
Kanunun uygulaması sırasındaki bürokrasinin süreci yavaşlatması, kanunun
uygulaması noktasında deneyim eksikliğinin olması, iletişim sorunları yaşanması, ilgili
üniversite ve altyapı arasında eşgüdüm sorunları bulunması gibi konular öne
çıkarılmıştır. Bunun yanında, kanunun uygulamaları ve süreç yönetimi ile ilgili olumlu
görüşler incelendiğinde, karar alma süreçlerinin hızlanması, profesyonelliğin
yaygınlaşması, organizasyonel yapının belirli olması öne çıkmaktadır.
Kanunlar arası uyum sağlanması, yönetici yetkinliklerinin güçlendirilmesi,
dijitalleşmeyle bürokrasinin azaltılması, ARGES-Bakanlık ve Araştırma Altyapıları
arasında geri bildirim toplantıları yapılması ve ilgili üniversite ile eşgüdüm artırılması
gibi önerilerde bulunulmuştur.
4.3. İnsan Kaynağı Yönetimi ve Uygulamaları
İnsan kaynağı yönetimi ve uygulamaları alanında araştırmacıların statülerinin netlik
kazanmaması, terfi imkânlarının kısıtlı ve özlük hakların düşük olması, yüksek lisans
ve doktora öğrenci danışmanlığı alamamaları gibi kariyer gelişimine yönelik sorunlar
öne çıkarılmıştır. Bunun yanında; projelerin ticarileştirilmesiyle ilgili yüksek beklentinin
performans baskısı oluşturması, mevcut performans göstergelerinin ağır olması, ilgili
üniversite-altyapı arasında yaşanan görevlendirme güçlükleri, idari personel ve teknik
personel sayılarının az oluşu gibi konular da dile getirilmiştir. Ayrıca, paydaşlar yetkin
insan kaynağını Altyapıya çekme gücünün artması, görev tanımlarının ve performans
göstergelerin netleşmesi, bakım onarım personelinin istihdam edilmesi, iş sağlığı ve
güvenliği konusunda iyileştirmeler olması gibi olumlu görüşler iletmişlerdir.
Bu konuda ilgili üniversite ile protokol yapılarak aynı isimde bir enstitü kurma ya da var
olan bir enstitüye entegre olma önerisi dile getirilmiştir. Bu yolla, araştırmacıların
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yüksek lisans ve doktora öğrenci danışmanlığı yapabilmelerinin sağlanacağı,
görevlendirme sorununun aşılabileceği, nitelikli insan gücü yetiştirecek müfredatın
Enstitülerde uygulanabileceği, araştırmacıların bilimsel çalışmalara daha çok vakit
ayırabilecekleri vurgulanmıştır. Bunun yanında insan kaynakları biriminin
güçlendirilmesi, unvanlarda düzenleme yapılarak özlük haklarının iyileştirilmesi gibi
öneriler de belirtilmiştir.
4.4. Finansal Sürdürülebilirlik ve Uygulamaları
Bütçe tutarlarının düşük olmasıyla birlikte ödeme takvimlerinin belirsiz olması, kur
dalgalanmalarından kaynaklı sıkıntılar ve yurtdışı alımlarda yaşanan sorunlar dile
getirilmiştir. Ayrıca, satın alma süreçlerinin hızlanması, vergi muafiyetlerinin
sağlanması ve bütçe yönetiminin esnek olmasının sağladığı olumlu yansımaları
belirtmişlerdir.
Bütçelerin iyileştirilmesi, endüstriye yönelik proje kaynaklarının oluşturulması,
uluslararası projeler için bütçeleme yapılması, makine teçhizat alımları için fon
oluşturulması, bütçe planlamalarında esneklik sağlanması, altyapı merkezlerinde iş
geliştirme birimleri kurulması ve bu merkezlerin şirketleşerek hibe alabilmelerinin
önünün açılması yönünde önerilerde bulunulmuştur.
4.5. Ar-Ge Performans ve Fiziki Altyapı
Ar-Ge performansına etki edebilecek fiziki altyapıyla ilgili bakım onarım süreçlerindeki
sorunlar, yeni cihaz alımı sürecinde karşılaşılan sıkıntılar ve mevcut altyapının ortaya
çıkan ihtiyacı karşılama konusunda yetersiz kalmaya başlaması, bundan kaynaklı
yaşanabilecek sürdürülebilirlik sorunları öne çıkarılmıştır. Bunun yanında, paydaşlar
cihazların bakım onarım işlemlerinin sağlanabilmesi, uluslararası rekabetin artması,
malzeme ve ekipmana ulaşım kolaylığının artması, araştırma performansının artması
gibi olumlu görüşleri dile getirmişlerdir.
Önleyici bakım servisi sağlanması, envanter çıkartılması, cihazların sigortalanması,
eskiyen cihazların yenilenmesi veya iyileştirilmesi ile daha etkin kullanıma ilişkin
önerilerde bulunulmuştur. Etkin kullanıma ilişkin öneriler ise altyapıyı herkese açma ve
dış yararlanıcılar için kullanım alanlarını ayrıştırma şeklinde belirtilmiştir.
4.6. Kamu Kurumları, Özel Sektör ve Üniversitelerle İşbirliği ve Etkileşimler
Araştırma Altyapılarının üniversitelerle iş birliği ve etkileşiminin daha çok araştırmacı
bağlantıları üzerinden sağlanması ve ilgili üniversite ile yaşanan uyum sorunları dile
getirilmiştir. Bunun yanında sanayici ve araştırmacılar arasındaki iş yapma
paradigmasındaki farklılıklar, fikri mülkiyet haklarıyla ilgili sorunlar ve altyapı
yönetimlerinin iş birliklerine yeterince öncülük etmemeleri gibi konular öne çıkarılmıştır.
Diğer taraftan iş birliklerinin arttığına, kolaylaştığına, kurumsallaştığına, kurumlar arası
güven oluştuğuna, üniversitelerle ilişkilerin geliştiğine dair olumlu görüşler
belirtmişlerdir.
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İdari birimlerin güçlendirilmesi ya da yeni bir ara yüz kurulması ile sanayi ile altyapı
merkezleri arasındaki eş güdümün daha da güçlenebileceği ve araştırmacıların fikrisınai mülkiyet haklarının daha iyi korunabileceği dile getirilmiştir.
Bunun yanında öğrenci iş birlikleri için burs teşviklerinin sağlanması, görevlendirme ve
değişim programları uygulanması, iş birliği konusunun bir performans hedefi haline
getirilmesi ve çağrı sayılarının artırılması gibi öneriler de öne çıkarılmıştır.
4.7. Öne Çıkan Faktörlerin İlişkilendirilmesi
Araştırma Altyapılarının paydaşlarından alınan görüşler doğrultusunda ortaya çıkarılan
gelişmeye açık alanlar tek bir model üzerinde analiz edilerek ilişkilendirilmiştir (Şekil
4.1). Bu ilişkilendirme kapsamında, altyapılara nitelikli işgücü çekilmesinde ve
personelin kurumda kalmasının sağlanmasında araştırmacıların üniversitede ders
verebilmesi ve yüksek lisans ve doktora programı öğrenci danışmanlığı
yapabilmesinin önemli bir katkı sağlayacağı görülmektedir. Yani, ilgili üniversite ve
altyapı arasında imzalanacak bir protokol ile ilgili üniversitede aynı isimle bir enstitü
kurularak ya da var olan bir enstitü ile entegre edilerek altyapı çalışanlarının işe
tutunma ve kariyer yönetimi konularına katkı sağlanacağı düşünülmektedir. Buna ek
olarak, görevlendirme sorunlarının aşılması ve altyapıda olası nitelikli insan gücü
kaybına karşı yetişmiş eleman sağlanmasının da bu sürece destek vereceği öne
çıkarılmıştır.
Yapılan analiz ve ilişkilendirme kapsamında Sanayi ve Araştırma Altyapıları arasında
öne çıkan bazı gelişme alanları şöyledir:



Sanayici ve akademisyen arasında senkronizasyon sorunu bulunmaktadır,
Altyapı yönetimi iş birliğine öncülük etmemektedir ve fikri mülkiyet hakları ile
ilgili sorunlar bulunmaktadır.

Paydaşlar tarafından belirtilen öneriler dikkate alındığında bir ara yüz kurularak ya
da altyapıda idari birimler (proje geliştirme ve iş geliştirme gibi) güçlendirilerek
bu sorunların aşılabileceği düşünülmektedir.
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Şekil 4.1: Ana Faktörlerin İlişkilendirilmesi
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4.8. Önerilerin Sorumluluk Paylaşımı Bazında Değerlendirilmesi
6550 Sayılı Kanun ve kanunla ilgili yürütülen süreçlerin etkinliğinin değerlendirilmesi
ve paydaşların görüşlerine dayalı olarak iyileştirme alanlarının belirlenmesi amacıyla
dört Araştırma Altyapısında iç ve dış paydaşlardan oluşan toplam 99 kişi ile
derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiş olup, görüşmeler haricinde çevrim içi anket
yoluyla toplam 143 kişiden veriler toplanmıştır.
Raporda yer alan bulgular doğrudan katılımcıların görüşlerine ve ifadelerine
dayanmaktadır; ancak burada açıklık getirilmesi gereken bir husus ortaya çıkmaktadır.
Örneğin, kanunda yer almasına veya zaten uygulanıyor olmasına rağmen katılımcılar
tarafından bazı konular hiç uygulamada yokmuş gibi dile getirilmiştir. Esasında, bu
oldukça değerli bir bulgudur. Söz konusu bulguların önemi, kanunun ve
uygulamalarının çok yeni olması veya aktörler arasındaki etkileşimin sınırlı
olması hususunda veri sağlamasıdır. Daha somut bir örnek verilecek olursa, görüşme
yapılan katılımcılardan bazıları görev tanımlarının belirsizliğinden bahsetmiştir.
Esasında, kanunda görev tanımları yapılmıştır. Bu bulgu hem Araştırma Altyapıları
Komisyonu/Komitesi ve TÜBİTAK ARGES açısından hem de Araştırma Altyapıları
Yönetimleri açısından önemli bir bilgidir. Zira paydaşların kanuna ilişkin ne tür
bilgilere sahip olduklarını anlamayı sağlamaktadır.
Bu araştırmadan elde edilen öneriler (i) Araştırma Altyapıları Komisyonu/Komitesi
adına TÜBİTAK Sekretarya/ARGES açısından, (ii) Araştırma Altyapıları Yönetimleri ve
çalışanları açısından ve (iii) 6550 Sayılı Kanun kapsamında halihazırda iş birliğinde
olan yükseköğretim kurumları ve çalışanları açısından değerlendirilmiştir.
 Araştırma Altyapıları Komisyonu/Komitesi ve TÜBİTAK ARGES Açısından
Önerilerin Değerlendirilmesi
09/04/2016 tarihli ve 253 sayılı Bilim Kurulu’nda kabul edilen; Araştırma Altyapıları
Yeterlik Değerlendirme, Performans İzleme ve Ara Değerlendirme ile Yeterlik
Yenilemesine Yönelik Sekretaryanın Çalışma Usul ve Esaslarında Sekretarya
görevinin; TÜBİTAK bünyesindeki ARGES tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.
Bu bağlamda 6550 Sayılı Kanun ve kanunla ilgili yürütülen süreçlerde ana aktörlerden
ilki TÜBİTAK ARGES’tir.
 Kanunun Bilinirliği
Kanunun bilinirliğini artırmaya yönelik öneriler kapsamında ifade edilen konular
arasında birinci ana başlık olarak reklam ve tanıtım faaliyetleri altında ifade edilen
konular içerisinde; logo ve isim düzenlemesi, başarı hikayelerinin görünür hale
getirilmesi, broşür, katalog, interaktif ulaşılabilir internet sayfası, sosyal medya
tanıtımları gibi faaliyetler öne çıkmıştır.
Bu faaliyetlerin Araştırma Altyapıları Komisyonu/Komitesi adına TÜBİTAK ARGES
tarafından yerine getirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. TÜBİTAK
ARGES’in internet sayfası ve logo tasarımı çalışmalarında sona gelindiği ve Komisyon
onayına sunulacağı ifade edilmiştir. Ayrıca, üniversiteler başta olmak üzere 6550 Sayılı
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Kanun süreçlerinin tanıtımına ilişkin toplantıların üniversite rektörlüklerinin iş birliğinde
devam etmekte olduğu bilgisi verilmiştir.
 Yönetişim
Araştırma Altyapılarının yönetişim modeline ve uygulamalarına ilişkin kapasitelerini
artırmaya yönelik öneriler kapsamında ifade edilen konular; kanunlar arası uyumun
sağlanması, yöneticilerin profesyonel eğitim ve danışmanlık hizmeti alması, ilgili
üniversite ile Altyapı eşgüdümünün sağlanması, dijitalleşme sağlanarak bürokrasinin
azaltılması ve özellikle TÜBİTAK ARGES ve Altyapılar arasında geri bildirim
toplantıları düzenlenmesi olarak ön plana çıkmıştır.
Dijitalleşmenin sağlanması ve böylece bürokrasinin azaltılması önerisi konusunda,
hem Komisyonun/TÜBİTAK ARGES’in hem de Araştırma Altyapılarının rol alması
gerektiği değerlendirilmektedir. TÜBİTAK ARGES tarafından, kurumsal imkânlar ile
veri tabanı çalışmasında önemli bir aşamanın tamamlandığı ve 2022 yılı içerisinde
ARGES’in Altyapılardan tüm verileri bu veri tabanı üzerinden alabileceği bilgisi
verilmiştir.
Geri bildirim toplantılarının, hâlihazırda gerçekleştirilen bir faaliyet olmakla birlikte
süreç içerisinde ihtiyaç oldukça toplantıların sıklığının tarafların talebine bağlı olarak
düzenlenebileceği değerlendirilmektedir. Altyapı yönetimlerinin geri bildirim toplantıları
ile ilgili olarak yapacağı taleplerin TÜBİTAK ARGES tarafından karşılanması
konusunda bir engel olmadığı da görülmektedir.
 İnsan Kaynağı
İnsan kaynağı yönetimi ve uygulamalarına ilişkin kapasitelerini artırmaya yönelik
öneriler başlığı altında ifade edilen konular; çalışma ortamının iyileştirilmesi ve
motivasyonun artırılması, personelin uyum içinde çalışmasının sağlanması, personelin
eğitim almasının sağlanması, araştırmacıların süreçler hakkında bilgilendirilerek
şeffaflığın sağlanması, insan kaynağı biriminin güçlendirilmesi, özlük haklarının
iyileştirilmesi, maaş limitlerinin düzenlenerek maaşların iyileştirilmesi, proje
teşviklerinin
artırılması,
araştırmacı
unvanlarında
düzenleme
yapılması,
araştırmacıların yüksek lisans ve doktora programı öğrenci danışmanlığını
yapabilmesinin sağlanması ve yurtdışından personel istihdamının sağlanması şeklinde
ön plana çıkmaktadır.
Özlük haklarının ve maaşların iyileştirilmesi ile ilgili olarak hem Komisyonun hem de
Araştırma Altyapılarının ortak sorumluluklarının olacağı görülmektedir. Bu noktada
iyileştirme konusunda karar alıcı merci Komisyon olmakla birlikte, bu kararların
alınabilmesi için gereken şartların oluşturulmasında (özellikle performans göstergeleri
konusunda) Araştırma Altyapı yönetimleri ve buralarda çalışan tüm personelin
katkılarının önem arz ettiği değerlendirilmektedir.
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 Finansal Sürdürülebilirlik
Altyapıların finansal sürdürülebilirlik kapasitelerini artırmaya yönelik öneriler başlığı
altında ifade edilen konular; özel sektör tarafından fonlanan veya iş birliği ile yürütülen
proje sayısının ve proje fon büyüklüğünün artırılması, makine teçhizat alımları için fon
ayrılması, bütçelerin iyileştirilmesi, Altyapıların şirketleşebilmesi/hibe alabilmesi, iş
geliştirme birimlerinin kurulması, bütçe planlamasında esnekliğin sağlanması, bütçenin
belirli olması ve zamanında gelmesinin sağlanması olarak ön plana çıkmaktadır.
Bütçenin iyileştirilmesi konusundaki rol, ağırlıklı olarak Komisyon tarafında
olmakla birlikte, bütçelerin ödenmesindeki belirsizlikleri bertaraf etme konusunda
Altyapıların taahhüt ettikleri performans göstergelerini gerçekleştirmelerinin önemini
de vurgulamak gerekmektedir. Altyapıların yıllık performans göstergelerini yerine
getirdikleri müddetçe 5 yıllık süreç içerisinde her yıl ne kadar ödenek alacakları öngörü
bütçesi olarak belirli olup, taahhüt edilen performans hedeflerini yerine getirdikleri
müddetçe alacakları ödeneklerin büyük oranda belirli olduğu değerlendirilmektedir.
 Araştırma Altyapıları
Değerlendirilmesi

Yönetimi

ve

Çalışanları

Açısından

Önerilerin

 Kanunun Bilinirliği
Kanunun bilinirliğini artırmaya yönelik öneriler kapsamında ifade edilen konular
arasında yer alan; konferans, kongre, panel, çalıştay, fuarlara katılım, bilgilendirme ve
iş birliği toplantıları gibi faaliyetler belirgin olarak ortaya çıkmıştır.
Söz konusu etkinlikler ile ilgili olarak TÜBİTAK ARGES’in de katılım sağlayabileceği ve
kanun hakkında bilgilendirmeler yapabileceği saklı tutularak bu konuda asıl rolün
Altyapıların kendi yönetimleri ve Altyapı çalışanları tarafından yerine getirilmesi
gerektiği değerlendirilmektedir. Bu tür etkinliklerin gerçekleştirilmesi konusunda
mevzuat bakımından bir engel bulunmadığının da altını çizmek gerekmektedir. Bu tür
etkinliklerde, Altyapının ilgili üniversiteden ayrılmış, özerk bir yapı ve bir kamu
araştırma merkezi olduğunu da vurgulamasının
önem arz ettiği
değerlendirilmektedir. Benzer şekilde Altyapının içerisinde bulunduğu üniversite
yönetimleri de yeri geldikçe Araştırma Altyapısının ayrı bir tüzel kişilik ve kurum
olduğu vurgusunu yapmalıdır. İlgili üniversite yöneticilerinin, 6550 Sayılı Kanun
kapsamına alınmış ve özerk statüdeki Altyapıları yakın iş birliği yapacakları ve birlikte
büyüyecekleri araştırma kurumları olarak görmeleri önem arz etmektedir.
 Yönetişim
Araştırma Altyapılarının yönetişim modeline ve uygulamalarına ilişkin kapasitelerini
artırmaya yönelik öneriler kapsamında ifade edilen konular; kanunlar arası uyumun
sağlanması, yöneticilerin profesyonel eğitim ve danışmanlık hizmeti alması, ilgili
üniversite ile Altyapı eşgüdümünün sağlanması, dijitalleşme sağlanarak bürokrasinin
azaltılması ve özellikle TÜBİTAK ARGES ve Altyapılar arasında geri bildirim
toplantıları düzenlenmesi olarak ön plana çıkmıştır.
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Bu başlık altında dile getirilen önerilerden Altyapı yöneticilerinin profesyonel eğitim
ve danışmanlık hizmeti almaları konusu, bütünüyle Altyapıların kendi sorumluluğunda
olup kanun kapsamında verilen torba bütçe ile bu eğitim hizmetlerinin rahatlıkla
alınabileceği ve bu konuda en önemli rolün Altyapı yönetimine düştüğü
değerlendirilmektedir. İlgili üniversite ile Altyapı arasında eşgüdümün sağlanması
konusunun da ilgili üniversite ve Altyapının sorumluluğunda olduğu
düşünülmektedir. Her iki tarafın birbirlerinin tüzel statülerini ve uymakla yükümlü
oldukları mevzuatın varlığını da dikkate alarak, kazan-kazan yaklaşımını
benimseyerek kapasite ortak kullanımının önünü açacak yaklaşımları hayata
geçirmeleri en önemli beklentidir. 6550 sürecine girmeden önce tarafların birlikte
hazırlayıp imzaladıkları iş birliği protokolüne uygun süreç yönetimine öncelik vermeleri,
bu protokollerin bağlayıcı hukuki metinler olduğu dikkate alındığında, protokollerin
titizlikle hazırlanması, gri alanların bırakılmaması ve karşılıklı beklentileri mevzuat
çerçevesinde karşılamayı amaçlayan içerikte hazırlanması ileride yaşanılabilecek
sorunları önleyebileceği değerlendirilmektedir.
Dijitalleşme çalışmaları kapsamında Araştırma Altyapılarında iş süreçlerinin
dijitalleştirilmesi, kayıt altına alınması ve talep edildiği anda dijital ortamda anında
raporlanması, güncel ve interaktif internet sitelerinin var olması, Altyapının olanaklarını
7/24 çevirim içi sistem üzerinden dış kullanıcılara sunması, hizmet alımlarının
başvurusu ve cevaplama sistemlerinin dijital ortamda yapılması ve kayıt altına
alınması gibi faaliyetler Altyapı yönetimlerinin kendilerinin gerçekleştirmesi
gereken faaliyetler olarak değerlendirilmektedir.
 İnsan Kaynağı
İnsan kaynağı yönetimi ve uygulamalarına ilişkin kapasitelerini artırmaya yönelik
öneriler başlığı altında ifade edilen konular; çalışma ortamının iyileştirilmesi ve
motivasyonun artırılması, personelin uyum içinde çalışmasının sağlanması, personelin
eğitim almasının sağlanması, araştırmacıların süreçler hakkında bilgilendirilerek
şeffaflığın sağlanması, insan kaynağı biriminin güçlendirilmesi, özlük haklarının
iyileştirilmesi, maaş limitlerinin düzenlenerek iyileştirilmesi,
proje teşviklerinin
artırılması, araştırmacı unvanlarında düzenleme yapılması, araştırmacıların yüksek
lisans ve doktora programı öğrenci danışmanlığı yapabilmesinin sağlanması,
yurtdışından personel istihdamının sağlanması şeklinde ön plana çıkmaktadır.
Bu başlık altında yer alan; çalışma ortamının iyileştirilmesi, motivasyonun sağlanması,
personelin iş barışı ve uyum içerisinde çalışması, eğitimlerinin verilmesi, şeffaflığın
sağlanması ve insan kaynağı biriminin güçlendirilmesi gibi konuların Araştırma
Altyapılarının yönetim fonksiyonu ile doğrudan ilişkilidir. Bu doğrultuda gerekli
süreçlerin kurgulanması ve disiplinle uygulanması konusunda mevzuatta herhangi bir
engel olmadığı değerlendirilmektedir.
Özlük haklarının ve maaşların iyileştirilmesi ile ilgili olarak hem Komisyon hem de
Araştırma Altyapılarının ortak sorumluluklarının olacağı görülmektedir. Bu noktada
iyileştirme konusunda karar alıcı merci Komisyon olmakla birlikte, bu kararların
alınabilmesi için gereken şartların oluşturulmasında (özellikle performans göstergeleri
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konusunda) Altyapı yönetimleri ve Altyapıda çalışan tüm personelin katkılarının
önem arz ettiği değerlendirilmektedir. Ayrıca bütçe dâhilinde personelin alt veya üst
limitten istihdam edilmesi veya skalanın arasında bir maaş verilmesi hususu da Altyapı
yönetim kurulunun inisiyatifine bırakılmıştır. Bu da personelin maaş ve özlük
haklarının iyileştirilmesi anlamında Altyapı yönetimlerine de görev yüklemektedir.
Altyapı yönetimleri istihdam süreçlerini personelin performansını artıracak ancak ücret
olarak da mümkün olabildiğince tatmin edecek şekilde yönetmelidir. Araştırma
Altyapılarında personele verilen ücretin tek kaynağı 6550 cari bütçe olarak
değerlendirilmemelidir. Uluslararası fonlarca desteklenen projeler ile özel sektörden
fonlanacak projeler başta olmak üzere, hizmet gelirleri gibi farklı gelir başlıklarından
performans dikkate alınarak personele ek ödemeler yaratılabilir.
Projelerin teşvik edilmesi konusunda da Altyapıların araştırmacılarını motive
edecek çeşitli teşvik mekanizmalarını kurgulayabilecekleri ve bu yönde kendi
yaklaşımlarını geliştirebilecekleri değerlendirilmektedir.
Nitelikli insan kaynağı ile ilgili olarak yurtdışından personel istihdamının sağlanması
konusunda mevcut durumda var olan mekanizmaların daha fazla kullanılmasının
sağlanabileceği, gerekirse yeni mekanizma önerilerinin de yine Altyapılar tarafından
gündeme getirilebileceği değerlendirilmektedir.
 Finansal Sürdürülebilirlik
Altyapıların finansal sürdürülebilirlik kapasitelerini artırmaya yönelik öneriler başlığı
altında ifade edilen konular; endüstriye yönelik proje kaynakları yaratılması, makine
teçhizat alımları için fon ayrılması, bütçelerin iyileştirilmesi, Altyapıların
şirketleşebilmesi / hibe alabilmesi, iş geliştirme birimlerinin kurulması, bütçe
planlamasında esnekliğin sağlanması, bütçenin belirli olması ve zamanında
gelmesinin sağlanması olarak ön plana çıkmaktadır.
Bu önerilerden özel sektör kaynaklı proje sayısının ve fon miktarının artırılmasına
yönelik performans göstergesine ilişkin gerçekleşmelerin bekleneni karşılayabilmesi
için gereken fonlama mekanizmalarının TÜBİTAK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
Kalkınma Ajansları ve yurtdışı proje çağrıları tarafından hâlihazırda mevcut olduğu
değerlendirilmektedir. Araştırma Altyapılarının bu fon mekanizmalarından yüksek
derecede
faydalanabilmesinin
tamamen
kendi
inisiyatiflerinde
olduğu
düşünülmektedir.
Araştırma Altyapılarının “şirketleşebilmesi” gibi bir durum mevzuata uygun olmamakla
birlikte; Araştırma Altyapıları, Komisyon onayı ile (gerekçeli yönetim kurulu kararını
sunarak) Araştırma Altyapılarında yürütülen Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirilen
teknolojinin ticarileşmesine yönelik bir veya daha fazla sayıda şirket kurabilmekte veya
şirketlere ortak olabilmektedirler. Özel sektör firmaları da yine Komisyon onayı ile
Altyapıya ortak olabilmektedir. Bu tür girişimler noktasında mevzuat açısından bir
engel bulunmamaktadır.
Hibe alma konusunda ise Araştırma Altyapılarının “bağış” alabilecekleri
mevzuatta düzenlenmiş olup, gelir başlıkları altında muhasebeleştirilmektedir.
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 Fiziki Teknik Altyapı
Araştırma Altyapılarının Ar-Ge performans ve fiziki altyapı kapasitelerini artırmaya
yönelik öneriler kapsamında ifade edilen konular; önleyici bakım servisi sağlanması,
envanterin çıkarılması, cihaz sigortalarının yapılması, Altyapıda güncelleştirme ve
iyileştirmelerin yapılması, eskiyen cihazların yenilenmesi, cihazların kullanımının belirli
bir düzenlemeye tabi olması, Altyapının herkese açılması, dış yararlanıcılar için
kullanım alanlarının ayrıştırılması, makine-teçhizat kullanımının ücretlendirilmesi,
denetim ve otomasyon sisteminin kurulması, ekipman ve malzemede rotasyon
sağlanması ve cihaz kullanım eğitimlerinin yaygınlaşması olarak ön plana çıkmaktadır.
Bu başlık altında ifade edilen konuların tamamının Altyapıların kendi yönetimlerinin
sorumluluğunda olduğu değerlendirilmektedir. Araştırma Altyapısının envanterinde
yer alan tüm cihazların ayakta tutulması, bakımının yapılması, cihazların sigortalarının
yaptırılması vb. hususların, 6550 Sayılı Kanun kapsamına girebilmek için yapılan ön
değerlendirmelerin önemli bir parçası olduğunun altı çizilmektedir. Bu başlık altında
ifade edilen önerilerden bazılarının ise zaten hâlihazırda var olan uygulamalar olduğu
görülmekte ve bu noktada mevzuata hâkimiyet konusunun önemi ortaya
çıkmaktadır. Örneğin, Araştırma Altyapılarının 7/24 herkese açık olması ve hizmet
bedeli karşılığında tüm araştırmacıların faydalanmasına açık olması gerektiği
mevzuatta yer almaktadır. Ekipmanların kullanımına dair eğitimler gibi yönetsel
konular da Araştırma Altyapısının mevzuat dâhilinde yönetebileceği süreçler olarak
değerlendirilmektedir.
 İş Birlikleri
Araştırma Altyapılarının iş birliği ve etkileşim kapasitelerini artırmaya yönelik öneriler
kapsamında ifade edilen konular; sanayiyle iş birliklerinin güçlendirilmesi, kurumsal iş
birliklerinin sağlanması, iş birliklerinin Araştırma Altyapısı yönetimi tarafından koordine
edilmesi, öğrenci iş birliği için burs ve teşvik sağlanması, Araştırma Altyapıları arası iş
birliği protokollerinin oluşturulması, görevlendirme ve değişim programlarının
uygulanması, iş birliklerinin performans hedefi olması ve teşvik mekanizmalarının
geliştirilmesi olarak ön plana çıkmaktadır.
Bu konuda ifade edilen önerileri gerçekleştirme konusunda yürürlükteki mevzuat
bakımından herhangi bir engel bulunmamakta, aksine bu iş birliklerini destekleyici ve
teşvik edici mekanizmaların bulunduğu değerlendirilmektedir. Bu öneriler ile ilgili olarak
Araştırma Altyapılarının mevzuata hâkim olmaları ve hangi aşamada ne tür
imkânlardan faydalanabilecekleri konusunda kendilerine tanınmış olan haklardan
haberdar olmalarının önemi vurgulanmalıdır. Örneğin, Araştırma Altyapılarının iş birliği
yapacağı kurumlarla iş birliği protokolü imzalayarak kurumsal iş birlikleri ve bir üst
aşamada iş birliği platformu oluşturabileceği görülmektedir. Yönetmeliğin 42.
maddesinde bu iş birliği platformlarının kurulumuna yönelik düzenlemeler mevcuttur.
Bu platformların imzalanan protokol, yıllık faaliyet programı ve bütçe önerisiyle
Komisyona başvurarak maddi destek talebinde bulunabileceği ve bu kapsamda
yapacakları toplantı, bilimsel organizasyon, seyahat, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri,
ağ oluşturma faaliyetleri, internet sayfası hazırlama ve bilgi yaymayla ilgili giderlerini
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Araştırma Altyapısının 6550 cari bütçesine eklenecek “platform ödeneğinden”
karşılayabilecekleri görülmektedir.
Öğrenci iş birliği için burs/teşvik sağlanması konusunda Araştırma Altyapılarının
ülkemizdeki mevcut burs imkânlarını etkili bir şekilde kullanması gerektiği
değerlendirilmektedir. TÜBİTAK BİDEB bursları (Özellikle 2244 - Sanayi Doktora
Programı) bu konuda önemli bir fırsattır. Bununla birlikte, YÖK bursları ve TÜBİTAK’ın
proje bursları da diğer önemli burs kaynakları olarak öğrencilere ve araştırmacılara
sunulmaktadır.
Görevlendirme/değişim programlarının uygulanması konusuna mevzuatın izin verdiği
ve hâlihazırda uygulandığı görülmektedir. Ayrıca, bu hususun Araştırma Altyapısı
yönetiminin inisiyatifine bağlı olduğu ve gerek mevzuat gerek uygulama bakımından
bir engel bulunmadığı değerlendirilmektedir.
 Yükseköğretim
Kurumları
Değerlendirilmesi

ve

Çalışanları

Açısından

Önerilerin

Üniversite rektörlüklerinin resmi talepleri doğrultusunda, Ar-Ge ve Yönetim Yetkinliği
başlıklarında yapılan yeterlik değerlendirme sürecinden belli bir başarı ile geçen
üniversite bünyelerindeki “Uygulama ve Araştırma Merkezleri (UYGAR)”, Komisyon
onayı ile 6550 Sayılı Kanun kapsamına alınarak “kamu tüzel kişiliği” statüsü kazanması
sonucunda üniversite yönetiminden ayrılmaktadırlar. Ancak, sürecin ilerleyen
dönemlerinde taraflar arasında (üniversite yönetimi ile Araştırma Altyapısı yönetim
kurulu) “yetki paylaşım” sorunları oluştuğu anlaşılmaktadır. Oysa, üniversiteler
bünyesindeki UYGAR’ların 6550 Sayılı Kanun kapsamına alınmasının üniversite
yönetimlerinin kendi istekleri dışında olamayacağı kanunda belirtilmekte olup,
üniversite yönetimlerinin, Komisyondan bu talepte bulunmadan önce; kanunun
kapsamı, getirileri ve gerekliliklerine ilişkin yeterli bilgi sahibi olmalarının ileride
“yetki/sorumluluk paylaşımı” konularında yaşanabilecek sorunları ortadan kaldıracağı
değerlendirilmektedir.
Üniversite yönetimlerinin 6550 Sayılı Kanun’un gereklilikleri ve getirilerine ilişkin
TÜBİTAK-ARGES’in (Sekretarya) bilgilendirici ve yönlendirici faaliyetleri ile
farkındalıklarının artırılması oldukça önemli görülmekle birlikte, üniversite
yönetimlerince gerçekleştirilecek tanıtım faaliyetlerine, etkinlik ve toplantılara
ARGES’in katılım sağlamasının da kanunun üniversite ekosisteminde daha yaygın
tanınmasını sağlayacağı açıktır.
İkinci aşamada, kanun kapsamındaki Araştırma Altyapılarının, özellikle henüz 6550
Sayılı Kanun süreçlerine dair farkındalığı sınırlı olan yükseköğretim kurumları ile iş
birliği protokolleri imzalayarak kanunun sağladığı imkânların “ortaklık süreçleri”
kapsamında görünür kılınması da kanunun tanıtımına yönelik önemli bir hizmet
olacaktır.
Bunun dışında; 6550 Sayılı Kanun kapsamına alınmış Araştırma Altyapılarının ilgili
üniversite yönetimlerinin, kanunda ilgili üniversite-kamu tüzel kişisi statüsündeki
Araştırma Altyapısı arasındaki etkileşimin kapsamına ilişkin düzenlemeleri dikkate
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almasının, kanunun getirilerinden Araştırma Altyapısı kadar ilgili üniversitenin de fayda
sağlamasını mümkün kılacağı değerlendirilmektedir.
Benzer şekilde, 6550 Sayılı Kanun’un tanıtımının etkin ve yaygın olarak yapılmasının
bir sonucu olarak, 6550 Sayılı Kanun kapsamındaki Araştırma Altyapısının ilgili
üniversite dışındaki diğer üniversitelerin iş birliği konularında doğrudan Araştırma
Altyapısı yönetimleri ile iletişime geçmelerinin ve iş birliği yapma taleplerinde
bulunmalarının Araştırma Altyapılarının özerk statülerinin tanınmasında önemli olacağı
değerlendirilmektedir.
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5. EKLER
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EK 1. 6550 Sayılı Kanun Kapsamına Alınan Araştırma Altyapılarının Etkinliğinin
Değerlendirilmesi: Nicel Araştırma

Yürütülen görüşmelerin nitel analizleri sonucu elde edilen veriler ışığında nicel bir
araştırma yürütülmüştür. Aşağıda, uygulanan araştırmanın yöntemi, örneklemi ve
açıklayıcı istatistik sonuçları belirtilmiştir.

1. Nicel Araştırma Metodolojisi ve Örneklemin Demografik Yapısı
Araştırma örneklemini Türkiye’de yer alan dört Araştırma Altyapısında (İBG, MEMS,
SUNUM, UNAM) çalışan veya dış paydaş olarak iş birliği yapan kişiler oluşturmaktadır.
Yürütülen görüşmelerin nitel analizleri sonucu elde edilen veriler ışığında çevrim içi
(online) bir anket oluşturulmuştur. Hazırlanan çevrim içi anket 615 kişiye e-posta ile
iletilmiştir ve anketin doldurulması için bir hafta süre verilmiştir. 229 kişi tarafından
doldurulan anketi tam ve tutarlı olarak cevaplayan 143 kişinin (130 iç paydaş ve 13 dış
paydaş) verilerine bu analizde yer verilmiştir. Bu kişilerin Araştırma Altyapısı bazında
dağılımı şu şekildedir: İBG (91 kişi), MEMS (20 kişi), SUNUM (6 kişi), UNAM (26 kişi).
130 iç paydaşın görev bazlı dağılımı ise şu şekildedir: Yönetim kurulu üyesi (3 kişi),
müdür (1 kişi), araştırmacı (65 kişi), idari personel (27 kişi) ve teknik personel (34 kişi);
(İlgili yasadan önce çalışma süresi ortalama 26 ay iken; yasa itibariyle ortalama
çalışma süresi 25 aydır). 13 dış paydaşın görev bazlı dağılımı ise şu şekildedir: ilgili
üniversite rektör/rektör yardımcısı (1 kişi), kamu ar-ge merkezi çalışanı (2 kişi), özel
sektör ar-ge merkezi çalışanı (3 kişi) ve akademisyen (7 kişi); (İlgili yasadan önce
çalışma süresi yokken; yasa itibariyle ortalama çalışma süresi 11 aydır).
Katılımcılar 74 soruyu 5’li Likert tipi ölçeklendirme ile (5 = kesinlikle etkilidir - 1 =
kesinlikle etkili değildir); (5 = kesinlikle katılıyorum - 1 = kesinlikle katılmıyorum); (5 =
kesinlikle öneririm - 1 = kesinlikle önermem); (5 = tamamıyla biliniyor - 1 = hiç
bilinmiyor) gibi uç değerleri arasında cevaplamışlardır. 1 soru evet/hayır yanıtı
ekseninde sorulmuştur.
2. 6550 Sayılı Kanun’un hedef kitle tarafından bilinirliği
Aşağıda yer alan Tablo 5.1’de kanunun bilinirlik düzeyi ile ilgili nicel verilere ilişkin
dağılımlar yer almaktadır.
Tablo 5.1: 6550 Sayılı Kanun’un Bilinirlik Düzeyi
Soru

6550 Sayılı Kanun’un hitap ettiği
kitle tarafından bilinirliği ne
düzeydedir?

Ortalama
(Maks. 5)

2,87

Sıklık (Yüzde)
5

4

3

2

1

6
(%4,2)

19
(%13,3)

73
(%51,0)

40
(%28,0)

5
(%3,5)

Ölçeklendirme: 5 = tamamen biliniyor, 4 = çok biliniyor, 3 = kısmen biliniyor, 2 = az biliniyor, 1 =
tamamen bilinmiyor.
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Tablo 1 incelendiğinde elde dilen sonuçların nitel bulgulardan elde edilen sonuçlarla
birbirini destekler nitelikte olduğu görülmektedir. Uygulanan ankette kanunun
bilinirliğine ilişkin ortalama 2,87 düzeyindedir.
Katılımcılara ayrıca 6550 Sayılı Kanun’un hedef kitle tarafından bilinirliğini
azaltabileceği düşünülen faktörlerin ne derece etkili olduğuna dair bir soru yöneltilmiştir
(Tablo 5.2).

Tablo 5.2: 6550 Sayılı Kanun’un Bilinirliğini Azaltabileceği Düşünülen Faktörler
Faktör

Ortalama
(Maks. 5)

Sıklık ve Yüzde
5

4

3

2

1

Tanıtım eksikliği

4,00

53
(%37)

50
(%35,0)

31
(%21,7)

5
(%3,5)

4
(%2,8)

Kanunun yeni olması

3,80

43
(%30)

44
(%30,8)

42
(%29,4)

12
(%8,4)

2
(%1,4)

İşbirliği eksikliği

3,78

42
(%29,4)

45
(%31,5)

43
(%30)

9
(%6,3)

4
(%2,8)

Bilgilendirme sorunlarının
42
43
44
10
4
3,76
bulunması
(%29,4)
(%30)
(%30,8)
(%7,0)
(%2,8)
Ölçeklendirme: 5 = kesinlikle etkilidir, 4 = çok etkilidir, 3 = kısmen etkilidir, 2 = az etkilidir, 1 = kesinlikle
etkili değildir.

63

3. 6550 Sayılı Kanun’un hedef kitle tarafından bilinirliğinin artırılması için
öneriler
6550 Sayılı Kanun’un hedef kitle tarafından bilinirliğinin artırılması için, katılımcılara
belirtilen maddeleri ne derece önerip önermedikleri sorulmuştur (Tablo 5.3 ve 5.4).
Tablo 5.3: 6550 Sayılı Kanun’un Bilinirliğinin Artırılması İçin Öneriler
Faktör

Ortalama
(Maks. 5)

Sıklık ve Yüzde
5

4

3

2

1

Reklam ve Tanıtım Faaliyetleri
Başarı hikâyeleri
duyurulmalı

4,58

97
(%67,8)

35
(%24,5)

9
(%6,3)

1
(%0,7)

1
(%0,7)

Tanıtıcı faaliyetler
düzenlenmeli

4,49

91
(%63,6)

36
(%25,2)

12
(%8,4)

3
(%2,1)

1
(%0,7)

Sosyal medya
tanıtımları yapılmalı

4,48

96
(%67,1)

27
(%18,9)

14
(%9,8)

5
(%3,5)

1
(%0,7)

Özel bir web sayfası
oluşturulmalı

4,32

84
(%58,7)

31
(%21,7)

21
(%14,7)

4
(%2,8)

3
(%2,1)

Broşür ve Katalog
oluşturulmalı

3,93

62
(%43,3)

33
(%23,1)

31
(%21,7)

10
(%7,0)

7
(%4,9)

Logo ve isim
düzenlenmeli

3,51

42
(%29,3)

33
(%23,1)

35
(%24,5)

22
(%15,4)

11
(%7,7)

4,53

98
(%68,5)

32
(%22,4)

6
(%4,2)

5
(%3,5)

2
(%1,4)

İşbirliği toplantıları
düzenlenmeli

4,49

92
(%64,3)

35
(%24,5)

12
(%8,4)

2
(%1,4)

2
(%1,4)

Bilgilendirme
toplantıları
düzenlenmeli

4,42

86
(%60,1)

37
(%25,9)

16
(%11,2)

2
(%1,4)

2
(%1,4)

4,61

100
(%69,9)

32
(%22,4)

10
(%7,0)

1
(%0,7)

0
(%0)

6550 Araştırma
Altyapıları ile proje
yapılmasına teşvik
sunulmalı

4,59

100
(%69,9)

31
(%21,7)

10
(%7,0)

1
(%0,7)

1
(%0,7)

Kanun düzenli
aralıklarla revize
edilmeli

4,23

77
(%53,8)

28
(%19,6)

33
(%23,1)

4
(%2,8)

1
(%0,7)

Etkinlikler
Konferans, kongre,
panel, çalıştay,
fuarlara katılım
sağlanmalı

Kanun ve Yönetmelikler ile
Yapılabilecekler
Teşvik mekanizmaları
geliştirilmeli

Araştırma Altyapı
66
30
27
14
6
3,95
sayısı artırılmalı
(%46,2)
(%21,0)
(%18,9)
(%9,8)
(%4,2)
Ölçeklendirme: 5 = kesinlikle etkilidir, 4 = çok etkilidir, 3 = kısmen etkilidir, 2 = az etkilidir, 1 = kesinlikle
etkili değildir.
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Tablo 5.4: 6550 Sayılı Kanun’un Bilinirliğinin Artırılması İçin Öneriler (Devam)
Faktör

Ortalama
(Maks. 5)

Sıklık ve Yüzde
5

4

3

2

1

4,64

102
(%71,3)

34
(%23,8)

4
(%2,8)

2
(%1,4)

1
(%0,7)

4,52

99
(%69,2)

29
(%20,3)

8
(%5,6)

4
(52,8)

3
(%2,1)

4,22

67
(%46,8)

51
(%35,7)

17
(%11,9)

6
(%4,2)

2
(%1,4)

4,20

75
(%52,4)

35
(%24,5)

24
(%16,8)

5
(%3,5)

4
(%2,8)

4,18

68
(%47,5)

40
(%28,0)

29
(%20,3)

5
(%3,5)

1
(%0,7)

4,08

68
(%47,5)

41
(%28,7)

17
(%11,9)

12
(%8,4)

5
(%3,5)

3,98

62
(%43,3)

30
(%21,0)

39
(%27,3)

10
(%7,0)

2
(%1,4)

3,65

45
(%31,4)

37
(%25,9)

34
(%23,8)

20
(%14,0)

7
(%4,9)

Personel İle İlgili Öneriler
Yayın ve patentlerin
artırılması teşvik edilmeli
Ürünleşen büyük projeler
yapılmalı
Merkezlerin başka mecralarda
6550’den bahsetmeleri teşvik
edilmeli
Araştırmacı sayısı artırılmalı
Burslar daha çok kişiye
verilmeli
Araştırma merkezlerine
çalışan görevlendirmeleri
yapılmalı
Görev yapan öğrenci sayısı
artırılmalı
6550 logosunun, merkezler
tarafından kullanılması
zorunlu tutulmalı

Ölçeklendirme: 5 = kesinlikle öneririm, 4 = çok öneririm, 3 = kısmen öneririm, 2 = az öneririm, 1 =
kesinlikle önermem.
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4. İnsan kaynağı yönetimi ve uygulamalarını olumsuz etkileyebilecek
faktörler
6550 Sayılı Kanun kapsamına alınan Araştırma Altyapılarının insan kaynağı yönetimi
ve uygulamalarını olumsuz etkileyebilecek maddelerin ne derece etkili olduğu
katılımcılara sorulmuştur (Tablo 5.5 ve 5.6).
Tablo 5.5: İnsan Kaynağı Yönetimi ve Uygulamalarını Etkileyebilecek Faktörler
Faktör

Ortalama
(Maks. 5)

Sıklık ve Yüzde
5

4

3

2

1

4,38

85
(%59,4)

35
(%24,5)

17
(%11,9)

4
(%2,8)

2
(%1,4)

4,04

60
(%42,0)

39
(%27,2)

33
(%23,1)

11
(%7,7)

0
(%0)

3,73

48
(%33,5)

34
(%23,8)

38
(%26,6)

20
(%14,0)

3
(%2,1)

Yabancı uyruklu araştırmacı
istihdamında sorunlar olması

3,57

35
(%24,4)

36
(%25,2)

50
(%35,0)

19
(%13,3)

3
(%2,1)

Araştırmacıların üniversitede
ders verememeleri

3,22

32
(%22,3)

22
(%15,4)

48
(%33,6)

27
(%18,9)

14
(%9,8)

Performans göstergeleri ile
maaşların uyumsuz olması

4,60

101
(%70,6)

32
(%22,4)

7
(%4,9)

1
(%0,7)

2
(%1,4)

Performans göstergelerinin
belirsiz olması

4,25

69
(%48,2)

50
(%35,0)

18
(%12,6)

3
(%2,1)

3
(%2,1)

Projelerin ticarileşme
beklentisinin yüksek olması

4,07

59
(%41,2)

49
(%34,3)

26
(%18,2)

4
(%2,8)

5
(%3,5)

Performans göstergelerinin
ağır olması

3,70

40
(%28,0)

45
(%31,4)

41
(%28,7)

9
(%6,3)

8
(%5,6)

4,03

60
(%42,0)

43
(%30,1)

26
(%18,1)

12
(%8,4)

2
(%1,4)

Dijital sisteme henüz
geçilmemesi

4,00

61
(%42,6)

43
(%30,1)

22
(%15,4)

12
(%8,4)

5
(%3,5)

İş yükünün çok olması

3,76

44
(%30,7)

44
(%30,8)

38
(%26,6)

11
(%7,7)

6
(%4,2)

Çalışma saatlerinin uzun
olması

3,20

31
(%21,0)

29
(%20,2)

46
(%32,2)

16
(%11,2)

22
(%5,4)

Kariyer Yönetimi
Statü belirsizliği / terfi etme
kısıtları olması
Akademik pozisyon ve
fırsatlar konusunda kısıtlar
olması
Araştırmacıların yüksek lisans
ve doktora öğrenci
danışmanlığı alamamaları

Performans Yönetimi

İş Yükü
Bürokratik raporlama
işlemlerinin sık ve zaman alıcı
olması

Ölçeklendirme: 5 = kesinlikle etkilidir, 4 = çok etkilidir, 3 = kısmen etkilidir, 2 = az etkilidir, 1 = kesinlikle
etkili değildir.
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Tablo 5.6: İnsan Kaynağı Yönetimi ve Uygulamalarını Etkileyebilecek Faktörler
(Devam)
Faktör

Ortalama
(Maks. 5)

Sıklık ve Yüzde
5

4

3

2

1

Ücret Yönetimi
Maaşların düşük olması

4,61

104
(%72,7)

29
(%20,3)

6
(%4,2)

1
(%0,7)

3
(%2,1)

Maaşların muadil kurumlara
göre rekabetçi olmaması

4,58

99
(%69,2)

35
(%24,5)

5
(%3,5)

1
(%0,7)

3
(%2,1)

89
(%62,2)

40
(%28,0)

11
(%7,7)

3
(%2,1)

0
(%0)

Oryantasyon ve Entegrasyon
Nitelikli işgücünün Araştırma
Altyapılarına çekilmesinde
4,50
zorluklar yaşanması
Sözleşmeli çalışmanın
personelde kaygı yaratması

4,35

86
(%60,1)

34
(%23,8)

14
(%9,8)

5
(%3,5)

4
(%2,8)

İş gücü devrinin (işten
ayrılmalar) yaşanması

4,31

83
(%58,0)

34
(%23,8)

16
(%11,2)

8
(%5,6)

2
(%1,4)

Öğrencilerin Araştırma
Altyapılarından ayrılmaları

3,80

50
(%35,0)

36
(%25,1)

41
(%28,7)

10
(%7,0)

6
(%4,2)

Özlük hakları ve İş Kanunu uyumu
Çalışanların haklarına özen
gösterilmemesi

4,31

79
(%55,2)

40
(%28,0)

18
(%12,6)

2
(%1,4)

4
(%2,8)

Görev tanımlarının belirsiz
olması

4,25

81
(%56,6)

34
(%23,8)

16
(%11,2)

7
(%4,9)

5
(%3,5)

Üniversite ve Araştırma
Altyapısı arasında
görevlendirme sorunlarının
olması

4,11

60
(%42,0)

48
(%33,5)

29
(%20,3)

3
(%2,1)

3
(%2,1)

Sigorta primlerinin düşük
olması

3,73

52
(%36,3)

33
(%23,1)

37
(%25,9)

10
(%7,0)

11
(%7,7)

Teknik personel sayısının
yetersiz olması

4,01

57
(%39,8)

46
(%32,2)

30
(%21,0)

5
(%3,5)

5
(%3,5)

Araştırmacı personel
sayısının yetersiz olması

3,97

56
(%39,1)

40
(%28,0)

38
(%26,6)

4
(%2,8)

5
(%3,5)

İdari personel sayısının
yetersiz olması

3,80

51
(%35,6)

40
(%28,0)

33
(%23,1)

10
(%7,0)

9
(%6,3)

Uzun dönemli stajyer
çalıştırılamaması

3,25

30
(%21,0)

31
(%21,6)

43
(%30,1)

23
(%16,1)

16
(%11,2)

Seçme ve Yerleştirme

Ölçeklendirme: 5 = kesinlikle etkilidir, 4 = çok etkilidir, 3 = kısmen etkilidir, 2 = az etkilidir, 1 = kesinlikle
etkili değildir.
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5. Finansal sürdürülebilirliği olumsuz etkileyebilecek faktörler
Katılımcılara, 6550 Sayılı Kanun kapsamına alınan Araştırma Altyapılarının finansal
sürdürülebilirliğini olumsuz etkileyebilecek faktörlere ne derece etkili olduğu sorusu
yöneltilmiştir (Tablo 5.7).

Tablo 5.7: Finansal Sürdürülebilirliği Etkileyebilecek Faktörler
Faktör

Ortalama
(Maks. 5)

Sıklık ve Yüzde
5

4

3

2

1

Kur dalgalanmasının etkisi

4,58

102
(%71,3)

23
(%16,1)

17
(%11,9)

1
(%0,7)

0
(%0)

Bütçede miktar belirsizliğinin
bulunması

4,51

89
(%62,2)

43
(%30,1)

7
(%4,9)

3
(%2,1)

1
(%0,7)

Ödeme takviminin belirsiz
olması

4,41

85
(%59,4)

37
(%25,9)

17
(%11,9)

3
(%2,1)

1
(%0,7)

Satın alma süreçlerinin
yavaşlaması

4,38

82
(%57,3)

40
(%28,0)

16
(%11,2)

4
(%2,8)

1
(%0,7)

Bütçenin düşük olması

4,34

79
(%55,2)

41
(%28,7)

16
(%11,2)

6
(%4,2)

1
(%0,7)

Genel bütçe yönetiminde
sorunların olması

4,18

68
(%47,5)

40
(%28,0)

30
(%21,0)

3
(%2,1)

2
(%1,4)

Yurt dışı alımlarda/peşin
ödemelerde sorun yaşanması

4,15

63
(%44,0)

44
(%30,8)

31
(%21,7)

4
(%2,8)

1
(%0,7)

Ölçeklendirme: 5 = kesinlikle etkilidir, 4 = çok etkilidir, 3 = kısmen etkilidir, 2 = az etkilidir, 1 = kesinlikle
etkili değildir.
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6. Fiziki-teknik altyapıyı olumsuz etkileyebilecek faktörler
Katılımcılara, 6550 Sayılı Kanun kapsamına alınan Araştırma Altyapılarının fizikiteknik altyapısını olumsuz etkileyebilecek maddelerin bu konuda ne derece etkili
olduğuna dair soru yöneltilmiştir (Tablo 5.8).

Tablo 5.8: Fiziki-Teknik Altyapıyı Etkileyebilecek Faktörler
Faktör

Ortalama
(Maks. 5)

Sıklık ve Yüzde
5

4

3

2

1

Sürdürülebilirlik sorununun
olması

4,25

66
(%34,2)

54
(%27,3)

17
(%21,0)

5
(%14,7)

1
(%2,8)

Altyapı gelişimine ihtiyaç
olması

4,13

63
(%46,1)

49
(%37,8)

20
(%11,9)

9
(%3,5)

Bakım onarım süreçlerinde
sorunlar olması

4,09

68
(%44,0)

41
(%34,3)

18
(%14,0)

11
(%6,3)

2
(%0,7)
5
(%1,4)

Yeni cihaz alımında sıkıntılar
olması

4,06

60
(%42,0)

48
(%33,5)

22
(%15,4)

10
(%7,0)

3
(%2,1)

Özensiz kullanımın olması

3,76

49
(%25,8)

39
(%35,7)

30
(%23,8)

21
(%4,9)

4
(%9,8)

Son teknolojiyi takip edebilme
zorluklarının olması

3,74

45
(%31,4)

43
(%30,1)

35
(%24,5)

13
(%9,1)

7
(%4,9)

Fiziki-teknik altyapının ihtiyacı
37
51
34
7
14
3,63
karşılayamıyor olması
(%25,8)
(%35,7)
(%23,8)
(%4,9)
(%9,8)
Ölçeklendirme: 5 = kesinlikle etkilidir, 4 = çok etkilidir, 3 = kısmen etkilidir, 2 = az etkilidir, 1 = kesinlikle
etkili değildir.

69

7. Araştırma Altyapılarının faaliyetleriyle ülkemize katma değer sağladığı
konular
Katılımcılara, Araştırma Altyapılarının faaliyetleriyle ülkemize katma değer
sağladığıyla ilgili belirtilen konulara ne derece katıldığına dair soru yöneltilmiştir (Tablo
5.9).
Tablo 5.9: Araştırma Altyapılarının Faaliyetleriyle Ülkemize Katma Değer Sağladığı
Konular
Ortalama
(Maks. 5)

Faktör

Ar-Ge ve yenilik tabanlı
projeler üretme
Yüksek lisans ve doktora
öğrencileri yetiştirme
Üniversitedeki
akademisyenlerin çalışmalarını
destekleme
Sanayi ile iş birliği içerisinde
Ar-Ge projeleri yürütme
Analiz ve test hizmeti sunma

Sıklık ve Yüzde
5

4

3

2

1

4,37

89
(%62,2)

27
(%18,9)

20
(%14,0)

5
(%3,5)

2
(%1,4)

4,31

76
(%53,1)

45
(%31,5)

16
(%11,2)

3
(%2,1)

3
(%2,1)

4,23

73
(%51,0)

42
(%29,4)

20
(%14,0)

4
(%2,8)

4
(%2,8)

4,17

75
(%52,4)

37
(%25,9)

19
(%13,3)

5
(%3,5)

7
(%4,9)

4,12

67
(%46,8)

39
(%27,3)

28
(%19,6)

5
(%3,5)

4
(%2,8)

64
34
25
12
8
(%44,7)
(%23,8)
(%17,5)
(%8,4)
(%5,6)
Ölçeklendirme: 5 = kesinlikle katılıyorum, 4 = çok katılıyorum, 3 = kısmen katılıyorum, 2 = az
katılıyorum, 1 = hiç katılmıyorum .
Nitelikli insan gücünü çekme

3,94

8. Cihazların ve analizlerin bilinirliği
Katılımcılara, ihtiyaç duyduğu bir alanda hangi Araştırma Altyapısında hangi cihazın
bulunduğunu ve hangi analizlerin yapıldığını kolayca öğrenip öğrenemediğine dair bir soru
yöneltilmiştir (Tablo 5.10).

Tablo 5.10: Cihazların ve Analizlerin Bilinirliği
Faktör

Ortalama
(Maks. 5)

Sıklık ve Yüzde
5

4

3

2

1

İhtiyaç duyduğum bir alanda
hangi Araştırma
Altyapısında hangi cihazın
24
30
46
26
17
3,13
bulunduğunu ve hangi
(%16,7)
(%21,0)
(%32,2)
(%18,2)
(%11,9)
analizlerin yapıldığını
kolayca öğrenebiliyorum.
Ölçeklendirme: 5 = kesinlikle katılıyorum, 4 = çok katılıyorum, 3 = kısmen katılıyorum, 2 = az
katılıyorum, 1 = hiç katılmıyorum.
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9. Çevrim içi sistem kullanımı
Katılımcılara, iş birliği yaptığı veya mensubu olduğu Araştırma Altyapısında test ve
hizmet talepleri çevrim içi sistem üzerinden alınmakta olup olmadığına dair soru
yöneltilmiştir (Tablo 5.11).
Tablo 5.11: Çevrim İçi Sistem Kullanımı
Soru
İş birliği yaptığınız veya mensubu olduğunuz Araştırma Altyapısında test
ve hizmet talepleri çevrim içi sistem üzerinden alınmakta mıdır?

Evet

Hayır

111
(%77,6)

32
(%22,4)
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Ek 2. Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu
Görüşme Sorusu 1.
6550
Sayılı
Kanun Araştırma Altyapılarından
faydalanan/faydalanacak
olan
kişi
ve
kurumlar
tarafından
yeterince
bilinmekte/duyulmakta mıdır?
Kanunun yeterince bilinmemesinin nedenleri nelerdir?
B. Kanunun daha fazla bilinir olması için neler yapılmalıdır?
A.

Görüşme Sorusu 2. 6550 Sayılı Kanun’dan ve uygulamalarından kaynaklanan
herhangi bir sorunla karşılaşmakta mısınız?
Sizce kanunun kapsamı yeterli midir?
B. Kanunun uygulamaları (karar vericiler ve Araştırma Altyapıları
yönetimleri eksenlerinde) amaca uygun yürütülmekte midir?
C. Bu sorunların ortadan kaldırılabilmesi için ne tür önlemler/iyileştirmeler
yapılmalıdır?
A.

Görüşme Sorusu 3. 6550 Sayılı Kanun’un uygulanmasında süreç yönetimi hakkında
neler söyleyebilirsiniz?
Sizce Süreç doğru yönetilmekte midir?
B. Kapasite artışını engelleyen unsurlar var mıdır?
C. Sürecin daha iyi yönetilmesi için neler yapılabilir?
A.

Görüşme Sorusu 4. 6550 Sayılı Kanun’un Araştırma
mekanizmalarına etkileri ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Altyapılarının

karar

Araştırma Altyapılarının iş yapış şeklinde ve iş akışında değişiklik oldu
mu? Neler yaşandı?
B. İş yönetimi ve iş akışına ilişkin kapasitenin artışı için neler yapılabilir?
A.

Görüşme Sorusu 5. 6550 Sayılı Kanun’un Araştırma Altyapılarının insan kaynağı
yönetimine ve uygulamalarına etkileri nasıl olmuştur?
Nitelikli araştırmacıları/bilim insanlarını kuruma çekme ve kurumda tutma
ile ilgili neler yaşanmıştır?
B. İnsan yönetimi ve araştırmacıların kuruma bağlılığını artırmak için
sürecin iyileştirilmesi adına neler yapılabilir?
A.

Görüşme Sorusu 6. 6550 Sayılı Kanun’un, Araştırma Altyapılarının finansal
sürdürülebilirlik yönetimi ve uygulamaları konusunda etkileri nasıl olmuştur?
A.

Finansal sürdürülebilirliğin sağlanması adına neler yapılabilir?

Görüşme Sorusu 7. 6550 Sayılı Kanun’un, Araştırma
performans ve yönetimine etkileri nasıl olmuştur?

Altyapılarının

Ar-Ge

Ekipman ve malzeme kullanımı ile ilgili ne tür etkiler yaşandı?
B. Ar-Ge performans ve yönetimine etkilerinin iyileştirilmesi adına neler
yapılabilir?
A.
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Görüşme Sorusu 8. 6550
Sayılı
Kanun’un,
Araştırma
araştırma/geliştirme kapasitesine etkileri nasıl olmuştur?

Altyapılarının

Araştırma Altyapılarının uluslararası görünürlüğü/bilinirliği hakkında
neler söyleyebilirsiniz? Kanunun bu görünürlüğün/bilinirliğin artması
yönünde ne tür bir etkisi olmuştur?
B. Araştırma Altyapılarının ulusal görünürlüğü/bilinirliği ve kabul edilirliği
hakkında neler söyleyebilirsiniz? Kanunun bu görünürlüğün/bilinirliğin
artması yönünde ne tür bir etkisi olmuştur?
C. Araştırma/geliştirme kapasitesinin artırılabilmesi için neler yapılabilir?
A.

Görüşme Sorusu 9. 6550 Sayılı Kanun’un, Araştırma
Merkezleri ile iş birliklerine yansımaları nasıl olmuştur?

Altyapılarının

Ar-Ge

Kanunun, Araştırma Altyapılarının Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri ile iş
birliklerine yansımaları nasıl olmuştur?
B. Kanunun, Araştırma Altyapılarının Kamu Ar-Ge Merkezleri ile iş
birliklerine yansımaları nasıl olmuştur?
C. Kanunun Araştırma Altyapılarının uluslararası iş birliklerine yansımaları
nasıl olmuştur?
D. Ar-Ge Merkezleri ile iş birliklerinin daha da geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
için neler yapılabilir?
A.

Görüşme Sorusu 10. 6550 Sayılı Kanun’un, Araştırma Altyapılarının Üniversiteler ile
iş birliklerine yansımaları nasıl olmuştur?
A.

Üniversiteler ile iş birliklerinin daha da geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için
neler yapılabilir?
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