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ÖZET 

      Planlama Uzmanlığı Tezi 

TÜRKİYE’DE ARAŞTIRMA ALTYAPILARININ ETKİNLİĞİNİN 
ARTIRILMASI: ANALİZ VE ÖNERİLER  

Mehmet Cem FENDOĞLU 

Araştırma altyapıları, nitelikli araştırmacıları bir araya getirmekte, üniversite ve sanayi 
Ar-Ge’si arasında önemli bir köprü vazifesi görmekte ve araştırma, eğitim ve yenilik 
faaliyetlerinin merkezinde yer almaktadır. Bu nedenle, ülkemizde Kalkınma Bakanlığı desteği 
ile 2000’li yıllardan itibaren üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde araştırma 
altyapıları kurulmakta ve geliştirilmektedir.  

Araştırma altyapılarının yaşam döngüsü içerisinde kurulum, gelişme, olgunluk ve 
ulusal yeterlik aşamaları bulunmaktadır. Ülkemizde ise araştırma altyapılarına yönelik olarak 
proje çağrısı ile kurulum ve kısmen gelişme aşamalarında, 6550 sayılı Kanun ile de ulusal 
yeterlik aşamasında destek sağlanmaktadır. Ancak, araştırma altyapılarının gelişme 
aşamasındaki destek yetersiz kalmakta ve olgunluk aşamasına ilişkin bir destek mekanizması 
bulunmamaktadır. Bu çerçevede, araştırmanın amacı, gelişme ve olgunluk aşamalarındaki 
araştırma altyapılarının mevcut durumlarının ve ihtiyaçlarının tespit edilerek bu ihtiyaçlara 
yönelik nasıl bir destek mekanizması tasarlanması gerektiğini analiz etmektir.  

Bu çalışma yükseköğretim kurumlarındaki araştırma altyapılarını kapsamaktadır. 
Yöntem olarak ise araştırma altyapılarının literatürdeki yeri ve seçilmiş ülke örnekleri ayrıntılı 
olarak incelenmiş, 9 araştırma altyapısı yöneticisi ile bir çalışma grubu aracılığıyla yüz yüze 
görüşmeler gerçekleştirilmiş ve resmi yazı ile 114 adet araştırma altyapısına anket 
uygulanmıştır. Literatürden, yüz yüze yapılan görüşmelerden ve anketlerden kapsamlı bilgi ve 
veriler elde edilmiş ve gelişme ve olgunluk aşamalarındaki araştırma altyapılarına yönelik 
nasıl bir destek mekanizmasının tasarlanması gerektiği ayrıntılı olarak incelenmiştir.  

Sonuç olarak, yükseköğretim kurumlarında faaliyette olan merkezi ve tematik 
araştırma laboratuvarlarına yönelik olarak gelişme ve olgunluk aşamalarındaki zorunlu 
giderlerinin (sırasıyla bakım-onarım, cihaz, sarf malzemesi, personel) karşılanabileceği bir 
destek mekanizmasına ihtiyaç duyulduğu değerlendirilmiş ve yeni bir mekanizma önerilmiştir. 
Önerilen mekanizmada; altyapıların sınıfına göre performans göstergelerinin belirlenmesi, 
rekabetçi bir yöntem olan çağrı usulü ile proje bazlı destekler verilmesi, destek miktarının 
süreli ve üst sınırının olması, destek miktarının performansa ve altyapının ölçeğine göre 
değişmesi ve merkezi araştırma laboratuvarlarının daha fazla desteklenmesi gerektiği ortaya 
konulmuş ve bu mekanizma kapsamında yıllık 50 milyon TL kaynağın yeterli olabileceği 
sonucuna ulaşılmıştır. Destek mekanizmasında mali desteğe ilave olarak işbirliği, izleme-
değerlendirme-performans, yönetim ve insan kaynağı gibi hususlarda da politika önerileri 
geliştirilmiştir. Böyle bir destek mekanizması uygulanmadığı takdirde ise araştırma 
altyapılarının kurulum aşaması için yükseköğretim kurumlarına kamu yatırım programları 
kapsamında aktarılan yaklaşık 3,2 milyar TL kaynak, bilim, teknoloji ve yenilik ekosistemi 
içerisinde yeterli etkiye ulaşamama riskiyle karşı karşıya kalacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Araştırma altyapıları, destek mekanizması, yükseköğretim kurumları, 
6550 sayılı Kanun. 
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ABSTRACT 

Thesis for Planning Expertise 
INCREASING THE EFFECTIVENESS OF RESEARCH 

INFRASTRUCTURES IN TURKEY: ANALYSIS AND SUGGESTIONS 

Mehmet Cem FENDOĞLU 

Research infrastructures are at the centre of research, education and innovation 
activities, by bringing qualified researchers together and bridging the gap between  universities 
and industry Research&Development efforts. Along this vein, research infrastructures are 
established and developed under the universities and public institutions with the support of 
Ministry of Development since 2000s.  

Research infrastructures have four stages in their life cycle: establishment, 
improvement, maturity and national competency. They are supported with “Research 
Infrastructures Project Call” at their establishment stage, and with the Law No.6550, at the 
national competency stage. Yet, there is virtually very weak support for research 
infrastructures at their improvement and maturity stages. Within this context, this study aims 
to analyze the current condition of research infrastructures, identify their needs at the 
improvement and maturity stages, and to propose a mechanism to address such concerns.  

This study focuses on research infrastructures established under higher education 
institutions. After detailed survey of literature on research infrastructures and selected country 
examples, the study lays out results from questionnaires sent to 114 research infrastructures 
and 9 face-to-face interviews with research infrastructure managers. Backed by these 
observations, this study then addresses in detail how to design an appropriate mechanism to 
support research infrastuctures for their improvement and maturity stages. 

It is concluded that central and thematic research laboratories  should be supported at 
their improvement and maturity stages by means of providing funding support for their 
necessary expenses (maintenance and repair, equipment, consumable material, personnel --by 
order of importance--). In this regard, a new machanism is suggested: (i) Building performance 
indicators (based on their infrastructure classification); (ii) providing project-based support 
(by extending “call for projects” that fosters competition); (iii) providing support conditional 
on time and an upper limit; (iv) re-adjusting the level of support conditional on infrastucture’s 
performance and size; and (v) central research laboratories are in more need of support than 
thematic laboratories. The results also suggest that an annual amount of 50 million TL (about 
11 million US Dollars) would by and large be sufficient to support research infrastructures, as 
deemed by their current standing facilities and projects. More starkly, such support mechanism 
appears vital for harnessing the benefits of almost 3,2 billion TL (about 710 million US 
Dollars) transferred to research infrastructures for their establishment, and avoiding the risk of 
having limited improvement in the science, technology and innovation ecosystem. 

Key words: Research infrastructures, support mechanism, higher education institutions, Law 
no. 6550. 
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GİRİŞ  

 Bilim, teknoloji ve yenilik alanındaki gelişmeler, bilgiye dayalı üretim ve yeni 

ürün ve teknolojilerin ortaya çıkarılması ekonomik kalkınmanın temel belirleyicisi 

olarak görülmektedir (Schartinger ve ark., 2001:255). Ülkeler arasındaki teknoloji 

rekabeti hızla artmış ve bilgiye dayalı üretim ekonomisinin önemi daha da 

belirginleşmiştir. Araştırma ve Deneysel Geliştirme (Ar-Ge)1 alanında yapılan 

harcamalar ve Ar-Ge faaliyetlerine verilen önem, ülkelerin bilim, teknoloji ve yenilik 

alanında dünyadaki yerlerini de belirler hale gelmiştir. Teknolojik gelişmelerin 

yükselen ekonomilerde giderek yoğunlaşması ile gelişmiş ve yükselen ekonomiler 

arasında artan küresel rekabet, piyasaların yeniden şekillenmesinde belirleyici unsur 

olarak öne çıkmaktadır. Örneğin küresel üretimin önemli merkezlerinden biri olan 

Çin'in 12. ve 13. Beş Yıllık Kalkınma Planlarında “Made in China” yerine “Innovated 

in China” ibaresinin küresel bir etiket haline gelmesi temel hedefler arasındadır. Bu 

kapsamda gelişmekte olan ülkeler için kalkınmanın ilk aşamalarındaki  «kopyala» ya 

da «adapte et» döneminden kendilerinin teknoloji geliştirmeye başladıkları bir döneme 

geçilmiştir.  

 Ülkemizde yüksek teknolojiye dayalı bir üretim yapısına geçilmesi ve ihracatta 

yüksek teknoloji ürünlerin payının artırılması ile orta-gelir tuzağına yakalanma 

riskinin bertaraf edilmesi mümkündür. Bu da etkin bir bilim, teknoloji ve yenilik 

ekosisteminin tasarlanması ve bu ekosistemin doğru işletilmesi ile mümkün olacaktır. 

Bu husus 2023 hedeflerinde ve Onuncu Kalkınma Planı’nda belirtilmiş ve bu amaçla 

kalkınma önceliklerinden biri olarak bilim, teknoloji ve yenilik yatırımlarına büyük 

önem verilmiştir.  

 Onuncu Kalkınma Planı’nın (2014-2018) ana eksenlerinden biri de “Yenilikçi 

Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme” olarak belirlenmiş ve bilim, teknoloji ve yenilik 

politikalarının temel amacı; “Teknoloji ve yenilik faaliyetlerinin özel sektör odaklı 

artırılarak faydaya dönüştürülmesi, yeniliğe dayalı bir ekosistem oluşturularak 

araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesi ve markalaşmış teknoloji yoğun ürünlerle 

                                                 
1 Frascati Kılavuzuna göre Ar-Ge’nin açılımı Araştırma ve Deneysel Geliştirme’dir. Ayrıntılı bilgi için 
bkz. (çevrimiçi) https://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BTYPD/kilavuzlar/frascati_tr.pdf 
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ülkemizin küresel ölçekte yüksek rekabet gücüne erişmesine katkıda bulunulması” 

olarak tespit edilmiştir.  

 Ar-Ge’nin doğası gereği ekonomik anlamda riskli olması, bu alanda yapılan 

yatırımların sınırlı düzeyde kalmasına yol açmaktadır. Bu durum özellikle özel sektör 

yatırımlarında daha belirgin şekilde görülmektedir. Araştırma maliyetlerinin özel 

sektörün tek başına katlanmak istemeyeceği seviyelerde olması ve ekonomik olarak 

geri dönüşün ancak orta ve uzun vadede sağlanabilmesi Ar-Ge alanında özel sektörün 

yatırım yapmasını kısıtlayan nedenlerin başında gelmektedir. Bu nedenle kamu, 

ülkemizde bilgi ve teknoloji tabanının oluşturulmasından bilginin ticarileştirilmesi 

sürecine kadar geçen süredeki maliyetlerin önemli bir kısmını üstlenmektedir. Temel 

araştırma faaliyetleriyle Ar-Ge ve yenilik çalışmaları için bilgi ve teknoloji tabanı 

oluşturmak, büyük ölçekli araştırma altyapılarını kurmak, proje bazlı desteklerle ve 

teşviklerle finansman sağlamak ve ticarileştirme için destek mekanizmaları 

geliştirmek kamu sektörünün başlıca müdahale alanlarıdır.  

 Ar-Ge ve yenilik ekosistemi içerisinde yer alan araştırma altyapıları; esnek 

çalışma olanağına ve sanayi kesimiyle ortak çalışabilecek nitelikli araştırmacılara 

sahip olması, gelen talepleri hızlıca değerlendirip karşılayabilecek dinamizmleri, 

sanayi kesiminin ihtiyaç duyduğu ve maliyetini karşılamasının zor olduğu makine-

teçhizat donanımları ile çok kritik bir rol üstlenmektedirler. Araştırma yoluyla bilgi 

üreten, eğitim yoluyla yeni bilgilerin yayılımını sağlayan, yeniliğin geliştirilmesine 

katkıda bulunan, nitelikli araştırmacıları bir araya getiren, üniversite ve sanayi Ar-

Ge’si arasında önemli bir köprü vazifesi gören araştırma altyapıları araştırma, eğitim 

ve yenilik faaliyetlerinin merkezinde yer almaktadır.  

 Bilimsel ve teknolojik gelişmede araştırma altyapılarının oynadığı rolün 

önemine binaen ülkemizde de 2000’li yıllardan itibaren kamu yatırım programları 

kapsamında üniversiteler ve kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde, ulusal ve bölgesel 

öncelikler çerçevesinde, kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarını dikkate alan temel ve 

uygulamalı çok disiplinli araştırma faaliyetlerinin yürütülebileceği araştırma 

altyapıları kurulmakta ve geliştirilmektedir.  
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 Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) kararlarında belirlenen öncelikli 

alanlar2 başta olmak üzere, kamu kurumları ve üniversitelerde araştırma altyapıları 

oluşturulması ve mevcutların iyileştirilmesi amacıyla desteklenen projelere kamu 

yatırım programları vasıtasıyla 2002-2017 yılları arasında 2017 yılı fiyatları ile 

yaklaşık olarak toplam 6,1 milyar TL kaynak tahsisi yapılmıştır. Bu kaynağın yaklaşık 

4 milyar TL’si üniversitelere tahsis edilmiştir. 

 Bugüne kadar araştırma altyapılarının kurulumu ve geliştirilmesi için ayrılan 

kamu kaynağı göz önüne alındığında, ülkemizde araştırma altyapılarının 

güçlendirilmesi için önemli adımların atılmış olduğu görülmektedir. Ancak altyapılar 

finansman, işbirliği, izleme-değerlendirme-performans, yönetim ve insan kaynağı ile 

ilgili konularda bazı sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu sorunların çözümü ve 

Ar-Ge, yenilik ve eğitim sisteminin odağında bulunan araştırma altyapılarının daha 

etkin kullanımını ve sürdürülebilirliklerinin sağlanması amacıyla 2014 yılında 6550 

sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun yürürlüğe girmiştir. Bu 

Kanunla ulusal ve uluslararası ölçekte rekabet gücü olan araştırma altyapılarının daha 

fazla kaynak alabilmelerinin, esnek ve hızlı hareket edebilmelerinin önü açılmıştır.   

 Araştırma altyapılarının yaşam döngüsü içerisinde “kurulum, gelişme, 

olgunluk” olmak üzere 3 farklı aşamada farklı destek mekanizmalarının uygulanması 

gerekmektedir (ODTÜ TEKPOL, 2011:2, ESFRI, 2016:21, Avrupa Komisyonu, 

2016a:7). Bu 3 aşamaya ilave olarak “ulusal yeterlik” aşamasının da eklenmesi 

mümkündür.  

 Kalkınma Bakanlığı tarafından tematik ve merkezi araştırma laboratuvarı 

olarak sınıflandırılan araştırma altyapılarına yönelik destekler yukarıda bahsedilen 

aşamalara (kurulum, gelişme, olgunluk ve ulusal yeterlik) göre aşağıdaki şekilde 

sınıflandırılabilir:  

 

 

                                                 
2 Bu alanlar şunlardır: Enerji, su, gıda, savunma, uzay, makine imalat, otomotiv, bilgi ve iletişim 
teknolojileri, sağlık. Alanların alt alanlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. (çevrimiçi) 
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2211_oncelikli_alanlar_2013_0.pdf  
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1. Kurulum ve Gelişme Aşaması 

i. Araştırma altyapısı proje çağrısı usulü ile kamu yatırım programları 

vasıtasıyla tematik araştırma laboratuvarı kurulumu (ilk yatırım) veya 

geliştirilmesi desteği: Araştırma altyapısı proje çağrısı kapsamında 

rekabetçi bir yöntemle belirli öncelikli alanlara yönelik altyapının teknoloji 

seviyesini bir adım öteye taşıyabilecek makine-teçhizat, bina vs. ihtiyaçları 

proje başvurusu şeklinde Kalkınma Bakanlığına teklif edilebilmektedir. 

Ancak bu, ihtiyaç olması halinde, belirlenen alanlarda ve ortalama olarak 3 

yılda bir gerçekleştirilmektedir. Yükseköğretim kurumlarında kurulmuş 73 

tematik araştırma laboratuvarına yönelik gelişme aşamasındaki destek 

yetersiz kalmakta ve olgunluk aşamasına ilişkin bir destek mekanizması 

bulunmamaktadır.  

ii. Kamu yatırım programı vasıtasıyla tüm devlet üniversitelerinde merkezi 

araştırma laboratuvarı kurulumu (ilk yatırım) desteği: Bu destek, rekabetçi 

olmayan bir yöntemle tüm devlet üniversitelerine sağlanmaktadır. Ancak, 

kurulumunu tamamlayan 58 merkezi araştırma laboratuvarın gelişme ve 

olgunluk aşamalarını kapsayan bir destek mekanizması bulunmamaktadır. 

2. Ulusal Yeterlik Aşaması 

6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun 

kapsamında yeterlik verilen araştırma altyapıları desteği: Bu destek, belirli 

bir olgunluğuna ulaşmış, ulusal ölçekte kendini ispatlamış ve küresel 

ölçekte rekabet potansiyeli olan araştırma altyapılarına yöneliktir. Bu destek 

türünde altyapıların cari ve yatırım giderlerinin tümü karşılanmaktadır. Şu 

an itibarıyla sadece 4 altyapı bu destekten yararlanmaktadır.  

 Mevcut durumda, yükseköğretim kurumlarında faal halde olan gelişme ve 

olgunluk aşamalarındaki 73’ü tematik, 58’i merkezi araştırma laboratuvarı olmak 

üzere 131 araştırma altyapısına3 yükseköğretim kurumlarına aktarılan toplam 

kaynağın yüzde 80’ini oluşturan 3,2 milyar TL ödenek tahsis edilmiştir. Ancak, bu 

                                                 
3 Araştırma altyapısı listesi için bkz. http://arastirma.kalkinma.gov.tr/wp-content/uploads/2017/11/ 
Universite_ve_Kamu_Kurumlari_Arastirma_Altyapilari4.pdf 
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araştırma altyapılarına yönelik gelişme aşamasındaki destek yetersiz kalmakta ve 

olgunluk aşamasına ilişkin bir destek mekanizması bulunmamaktadır. Mevcut destek 

sistemi, gelişme ve olgunluk aşamalarındaki araştırma altyapılarının bakım-onarım, 

cihaz, sarf malzemesi, personel gibi ihtiyaçlarına büyük oranda cevap 

verememektedir. 

 Faal altyapılardan 6550 sayılı Kanun kapsamına girebilecek (ulusal yeterlik) 

ile giremeyecekler arasında yetkinlik ve ölçek açısından bir uçurum bulunmaktadır. 

6550 sayılı Kanun kapsamına giremeyen ve kurulumu tamamlandığı için artık yatırım 

programında yer almayan, ülkemize bilimsel ve ekonomik katma değer 

sağlayabilecek, üniversitelere aktarılan toplam araştırma altyapısı yatırımlarının 

önemli bir kısmını oluşturan araştırma altyapıları için gelişme ve olgunluk aşamalarına 

yönelik tamamlayıcı bir destek mekanizmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle 

özellikle faaliyette olan merkezi araştırma laboratuvarları ve orta ölçekli tematik 

araştırma laboratuvarlarının zorunlu giderlerinin (bakım-onarım, sarf malzemesi, 

personel vs.) karşılanabileceği daha hızlı ve farklı bir destek mekanizması 

geliştirilmesi önem taşımaktadır. Burada 6550 sayılı Kanuna veya araştırma altyapısı 

proje çağrısına alternatif olabilecek bir mekanizmadan bahsedilmemektedir. Tam 

aksine, onları tamamlayabilecek, faal olan ve 6550 sayılı Kanun kapsamına girebilecek 

ölçekte olmayan altyapıların karşılamakta zorluk çektikleri zorunlu ihtiyaçlarına daha 

esnek ve daha hızlı bir şekilde cevap verebilecek performans esaslı bir mekanizmadan 

bahsedilmektedir. Araştırma altyapılarından tam anlamıyla verim alınabilecek gelişme 

ve olgunluk aşamalarında gerekli destek mekanizması kurulmadığı takdirde altyapı, 

çalışmalarını tüm paydaşların (kamu, üniversite, sanayi) kullanımına açabilecek bir 

yetkinliğe de ulaşamamış olacaktır. Böylelikle altyapıların kurulum aşaması için 

aktarılan ödenekler, bilim, teknoloji ve yenilik ekosistemi içerisinde yeterli etkiye 

sahip olamama riskiyle karşı karşıya kalacaktır. 

 6550 sayılı Kanun ile finansman, işbirliği, izleme-değerlendirme-performans, 

yönetim ve insan kaynağı gibi hususlarda getirilen yenilikler ise sadece Kanun 

kapsamında yeterlik alan 4 araştırma altyapısı için geçerlidir. Geri kalan araştırma 

altyapılarının bu hususlardaki mevcut sorunları devam etmektedir.  
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 Bu tez çalışmasında; kamu kesimi Ar-Ge ve araştırma altyapısı yatırımlarının 

ekonomik ve sosyal faydaya dönüşümü, bilgi ve teknoloji tabanının oluşumu 

noktasında ülke örnekleri de incelenerek ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarındaki 

araştırma altyapıları için gelişme ve olgunluk aşamalarına yönelik olarak mevcut 

destekleri tamamlayıcı bir destek mekanizması önerisi geliştirilmiştir. Yükseköğretim 

kurumlarındaki araştırma altyapılarının analiz edilmesinin nedeni ise araştırma 

altyapılarının çoğunlukla üniversitelerde faaliyet gösteriyor olmasıdır.  

 Bu mekanizma önerisi oluşturulurken kamu kurum ve kuruluşlarındaki 

araştırma altyapıları (TÜBİTAK Enstitüleri, TAEK vs.) üniversitelerdeki araştırma 

altyapıları gibi etkinlik sorunları yaşamakla birlikte işletme açısından ciddi bir sorun 

yaşamadıkları için kapsam dışında bırakılmıştır. Ayrıca, tez çalışmasının hedef kitlesi 

içerisinde yer almayan 6550 sayılı Kanun sürecinde yeterlik almış veya yeterlik 

almaya aday altyapılar da kapsam dışında bırakılmıştır.  

 Araştırmanın amacı, bilim, teknoloji ve yenilik ekosisteminde kritik bir 

konumda yer alan araştırma altyapılarının etkinliğinin artırılması ve 

sürdürülebilirliğinin sağlanması için mevcut desteklerin yanı sıra gelişme ve olgunluk 

aşamalarına yönelik tamamlayıcı bir destek mekanizması ihtiyacının var olup 

olmadığını belirlemek ve ihtiyaç var ise mekanizmanın nasıl tasarlanması gerektiğini 

incelemektir. Destek mekanizması, mali bir desteği içermekle birlikte bu destek 

işbirliği, izleme-değerlendirme-performans, yönetim ve insan kaynağı gibi hususlarda 

uygulanması gereken politikalar ile birlikte değerlendirilmelidir.  

 Çalışmanın birinci bölümünde, araştırma altyapısının yurt dışı örnekleriyle 

karşılaştırmalı olarak tanımı yapılmış ve bilim, teknoloji ve yenilik ekosistemi 

içerisindeki yeri çok yönlü olarak ele alınmıştır. 

 İkinci bölümde, araştırma altyapısı yatırımlarında öncü olan ve bilim, teknoloji 

ve yenilik alanında en ileri seviyedeki 3 ülke -Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 

Birleşik Krallık ve Almanya- örneği incelenmiştir. Ayrıca, 1980’li yıllara kadar 

ekonomik yapısı ülkemize benzeyen ancak teknoloji yatırımları ile gelişmiş ülkeler 

seviyesinde bulunan Güney Kore örneğine de yer verilmiştir. 
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 Üçüncü bölümde, Türkiye’nin bilim, teknoloji ve yenilik performansı ve 

ekosistemi irdelenmiş, kalkınma planları dönemlerindeki politikalar ayrıntılı olarak 

açıklanmış, kurumsal ve fonksiyonel yapılanması anlatılmış, Türkiye’de araştırma 

altyapılarının tanımı tartışılmış, araştırma altyapılarının mevcut durum ve sorunları 

incelenmiştir. Ayrıca 6550 sayılı Kanun hakkında bilgiler sunulmuş ve Türkiye’deki 

araştırma altyapılarının hayat döngülerindeki mali destek mekanizmaları belirtilerek 

tamamlayıcı bir destek mekanizmasına neden ihtiyaç duyulduğu anlatılmıştır. 

 Dördüncü bölümde ise 9 altyapı müdürü ile Kalkınma Bakanlığı’nda bu 

çalışmada incelenen araştırma sorusuna ve çözüm önerilerine ilişkin olarak bir çalışma 

grubu toplantısı gerçekleştirilmiştir. Sonra, Kalkınma Bakanlığı tarafından 

yükseköğretim kurumlarına resmi yazı ile anket çalışması4 iletilmiş ve anketler 114 

araştırma altyapısının5 yöneticisi tarafından cevaplanarak iletilmiştir. Cevaplanan 36 

soruluk anket çalışmasının “Özet Bilgiler” ve “Bütçe ve Performans” bölümlerinde 

altyapılara ilişkin olarak kapsamlı bilgi ve veriler elde edilmiştir.6 “Öneriler” 

bölümünde ise tamamlayıcı bir destek mekanizmasının nasıl olması gerektiği ortaya 

konulmuştur. 

 Öneriler bölümünde, incelenen ülke örnekleri ile anket sonuçlarına dayalı 

yapılan analizler doğrultusunda araştırma altyapılarının faaliyetlerinin akademik, 

ekonomik ve sosyal katma değere yeterince dönüşebilmesi için destek mekanizması 

ile somut politika önerileri geliştirilmiştir.  

 Çalışmanın sonuç bölümünde ise çalışmada neler yapıldığı kısaca anlatılmış ve 

öneriler özetlenerek sunulmuştur.  

 

 

 

 

                                                 
4 Uygulanan anket çalışması EK 2’de yer almaktadır. 
5 Anket çalışmasına katılan araştırma altyapılarının listesi EK 1’de yer almaktadır. 
6 “Araştırma Altyapıları Veritabanı”nda yer alan veriler, anket çalışmasından elde edilen verilerle 
birlikte kullanılmıştır. (Çevrimiçi) https://arastirmaaltyapılari.kalkinma.gov.tr. 
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1. ARAŞTIRMA ALTYAPILARI 

1.1.  Tanım 

Araştırma altyapıları kavramı Türkiye’de daha yeni kullanım alanı bulmaya 

başlasa da Avrupa Birliği (AB) çerçeve programlarında sıkça bahsedilen bir kavram 

olup, AB programları ile birlikte Türkiye’deki Ar-Ge ve yenilik ekosistem 

terminolojisi içerisinde yer almaya başlamıştır. 

Altyapı tanımı araştırma kavramı ile birleştirildiğinde; araştırma altyapısının 

yetişmiş nitelikli insan kaynağı ile günün modern teknolojilerine dayalı makine-

teçhizat/yazılım/donanıma sahip, araştırma-eğitim-yenilik bilgi üçgeninde faaliyet 

gösteren, kendi alanlarında üst düzey araştırma yapmak amacıyla faaliyet gösteren 

ortamlar, kaynaklar ve hizmetler olarak tanımlanması mümkündür. Bu tanım, makine 

ve teçhizatların yanı sıra bilgi ve iletişim teknolojisi imkânları ile insan gücü 

yetiştirme, çalışma usulleri gibi bilgi temelli sermayeyi de kapsamaktadır. 

Teleskoplar, parçacık hızlandırıcılar, araştırma gemileri gibi büyük ölçekli araştırma 

birimlerinin yanında yüksek başarımlı hesaplama ve bilgi ağları gibi sanal bir yapıya 

sahip ve/veya fiziksel olarak değişik yerlerde kurulan araştırma imkanları da araştırma 

altyapıları kapsamında yer almaktadır (Avrupa Komisyonu, 2016a:6). 

Araştırma altyapıları çoğunlukla ülkemizde “araştırma merkezi, 

mükemmeliyet merkezi, uygulama ve araştırma merkezi (UYGAR)” gibi kavramlar 

ile birlikte kullanılmaktadır. Ancak, 10 Temmuz 2014 tarihli Resmi Gazetede 

yayımlanan 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun ile bir 

tanımlama yapılmıştır. Bu Kanunda araştırma altyapıları “yükseköğretim kurumları 

bünyesinde, yetişmiş nitelikli insan gücü ile günün modern teknolojilerine dayalı 

makine-teçhizat, donanım ve yazılımı içinde bulunduran, Ar-Ge faaliyetlerinin 

yapıldığı ileri araştırma laboratuvarı, tematik araştırma laboratuvarı ile merkezi 

araştırma laboratuvarı olarak sınıflandırılan birimleri” ifade eder şeklinde 

tanımlanmıştır.  

AB, altyapıların üye ülkelerdeki mevcut durumunu incelemek, bu altyapıların 

erişilebilirliğini artırmak için 2002 yılında Avrupa Araştırma Altyapıları Strateji 

Forumu (ESFRI) adında bir girişimi başlatmış ve buna ilişkin ilk yol haritasını 2006 
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yılında yayımlamıştır7. AB, araştırma altyapıları tanımında iki keskin ayrıma 

gitmektedir. Altyapılar, tesis (facility) ve araştırma altyapısı (research infrastructure) 

olarak sınıflandırılırken, araştırma altyapıları ise kendi arasında merkezi (single sited), 

sanal (virtual) ya da yayılmış (distributed) altyapı şeklinde sınıflandırılmıştır. Tesis 

tanımı ise daha çok altyapının yerleşik olduğu bölgeye hizmet vermesinden ve 

altyapının uluslararası ölçeklenebilir seviyede olmamasından dolayı kullanılmaktadır.  

ESFRI tanımlarında araştırma altyapıları hakkında öne çıkan özellikler ve 

oluşturdukları olumlu dışsallıklar şu şekilde sıralanmıştır (Avrupa Komisyonu, 

2016a:6-49):  

 En ileri araştırmaları yürütür.  

 Genç insanları araştırmalara yönlendirir, teşvik eder.  

 Bilim topluluklarının oluşmasına yardım eder.  

 Bütün araştırmacıların erişimine olanak sağladığından farklı disiplinlerden 

araştırmacıların birlikte olduğu bir çalışma ortamı sağlar.  

 Araştırma-eğitim-yenilik’ten oluşan bilgi üçgeninin merkezinde yer alır.  

 Araştırma sonuçlarının kamuya açılmasını sağlar.  

 Araştırma sonucu oluşan bilginin eğitimle yayılımı ve yenilikle birlikte 

ticarileşmesine ortam sağlar. 

AB tarafından yapılan tanımın, 6550 sayılı Kanun ile yapılan tanımdan daha 

açıklayıcı olduğu görülmektedir. AB için bir fiziksel yapıya araştırma altyapısı 

denilebilmesi için uluslararası ölçekte faaliyette bulunabiliyor olması ve tüm 

araştırmacıların ve paydaşlarının kullanımına açık olması esastır. 6550 sayılı Kanunda 

yapılan tanıma bakıldığında ise araştırma altyapısı niteliği taşımayacak üniversite 

fakültelerinde yer alan, dış kullanıma açıklığı kısıtlı olan bölüm laboratuvarlarının da 

kapsam dahilinde olduğu görülmektedir.  Bu çerçeveden bakıldığında 6550 sayılı 

Kanunda yapılan tanımın eksik olduğu düşünülmektedir.   

                                                 
7 Ayrıntılı bilgi için bkz. (çevrimiçi) https://ec.europa.eu/research/infrastructures/pdf/esfri/esfri 
_roadmap/roadmap_2006/esfri_roadmap_2006_en.pdf 
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1.2. Araştırma Altyapılarının Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosistemindeki Rolü 

1.2.1. Bilim, teknoloji ve yenilik ekosistemi 

Bilim, teknoloji ve yenilik faaliyetlerinden söz edildiğinde ekosistem kavramı 

sıklıkla kullanılmaktadır. Ekosistemden kast edilen, büyük bir küme içerisinde yer 

alan Ar-Ge faaliyeti içerisindeki farklı yapıların birbirleri ile sürekli veya geçici bir 

ilişki içerisinde olmaları, birbirlerini tamamlamaları, işbirliği içinde davranmaları 

durumudur.  

Yenilik ekosisteminin fikri anlamda temelleri, List’in (1841) “Ulusal Sistemin 

Politik Ekonomisi” adlı kitabındaki çalışmalarına dayanan Ulusal Yenilik 

Sistemi'nden gelmektedir. 

Freeman (1987) ekosistemi kamu ve özel kesimin yer aldığı bir iletişim ağına 

benzetmiş ve bu ağın yeni teknolojinin içselleştirilmesi için karşılıklı iletişim 

içerisinde bilginin transfer edildiği, kuvvetlendirildiği ve değiştirildiği bir yapı olarak 

tanımlamıştır. 

Lundvall (1992:2) yenilik ekosistemini sosyal bir sistem olarak adlandırmakta 

ve sistemin temelinde öğrenmenin yer aldığını belirtmektedir. Böylece, yenilik 

sistemleri araştırma kurum ve kuruluşlarıyla birlikte öğrenmeyi ve öğrenmeye etki 

eden tüm unsurları kapsamaktadır. 

Nelson (1993:3) ise ekosistemin performansının ekosistemi oluşturan 

unsurların etkileşiminin bir sonucu olduğunu belirtmiştir. 

OECD (1997:7-12)’e göre ulusal yenilik ekosistemi bir ekonomide bilgi, 

yenilik ve teknolojik yayılmanın yönüne ve hızına etki eden piyasa içi ve dışı kurumlar 

tarafından oluşturulmuştur. Ekosistemde üniversiteler, araştırma altyapıları, kamu 

kesimi, özel kesim, teknoparklar, teknoloji transfer ofisleri (TTO) gibi aktörler yer 

almaktadır. Hiç şüphesiz ki insan kaynağı bu sistemin ayrılmaz bir parçasıdır.  

Yenilik ekosisteminde aktörler arasındaki işbirliklerinin ekonomik olarak 

karşılıklı bir denge ortamında meydana geldiği varsayılır. Temelde iki farklı 

ekonomiden oluşan bu yapının parçalarından ilki temel araştırma ve uygulamalı 

araştırma süreçlerinden oluşan araştırma ekonomisi ve ikincisi ise ekonomik 

koşulların geçerli olduğu piyasa ekonomisidir (Jackson, 2011:2). 
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Şekil 1.1. Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosistemi 

 
Şekil 1.1.’de de görüleceği üzere yenilik ekosistemindeki her aktör OECD 

(1997:9) tanımına göre birbirine bağımlıdır ve işbirliği halinde çalışmaları kritik önem 

taşır. Kamu kesimi destek, teşvik mekanizmaları ve düzenleyici politikaları ile, özel 

sektör girişimcilik, ticarileştirme ve uygulamalı araştırma faaliyetleri ile, üniversiteler 

temel ve uygulamalı araştırma faaliyetleri ile, STK’lar ise katılımcılık ve farkındalık 

hususlarında ekosistem içerisinde önemli bir rol oynamaktadır.  

Şekil 1.2’de ise Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS)’ne göre üniversitelerin 1-

4 seviyesine, özel sektörün ise 7-9 seviyesine odaklandığı düşünüldüğünde, kamu ve 

üniversitelerde faaliyet gösteren araştırma altyapılarının 1-6 seviyesinde yaptığı 

çalışmaların ekosistemin işleyişi ve aktörlerin birbirilerinin tamamlayıcısı olması 

açısından önemli bir işlevi olduğu görülebilmektedir. Bu önemli işlevi ile araştırma 

altyapıları üniversite ile sanayi arasında köprü vazifesi üstlenmektedir. 

1.2.2. Teknoloji hazırlık seviyelerine göre ekosistem aktörleri ve araştırma 

altyapıları 

Teknoloji hazırlık seviyesi (THS), geliştirilen teknolojinin olgunluk seviyesini 

değerlendirebilmek ve farklı teknolojilerin olgunluk seviyeleri açısından geçirdiği 

evreleri tutarlı bir şekilde karşılaştırabilmek amacıyla geliştirilmiş sistematik bir 

sınıflandırma yöntemidir (Mankins, 1995:1). THS’de ilgili teknolojinin kullanımının 
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hangi olgunluk seviyesinde olduğunun belirlenmesi için 9 ana seviyeden oluşan bir 

sınıflandırma benimsenmiştir (Mankins, 1995:1). THS çalışmaları 1970’li yıllarda ilk 

olarak NASA’da başlamıştır. NASA tarafından geliştirilen teknolojilerin kullanıma 

hazır olup olmadığını ölçmek için yapılan çalışmalar 1980’li yıllarda THS 

sınıflandırması olarak karşımıza çıkmıştır. 2000’li yıllardan bu yana THS, ABD’nin 

silahlı kuvvetlerinde kullanılmış (ABD Savunma Bakanlığı, 2011:1),  daha sonra 

savunma firmaları tarafından kullanılarak yaygınlaşması sağlanmıştır. Şu an ise 

NATO ülkelerinde de kullanılmaktadır. 

Günümüzde yenilik ekosistemi içerisinde THS’nin (9 seviye) tamamını tek 

başına başarılı bir şekilde gerçekleştiren bir aktör bulunmamaktadır (Etzkowitz ve 

Leydesdorff, 2000:111-112). Bu nedenle ekosistemdeki aktörlerin işbirliği ve 

etkileşim içerisinde birbirlerini tamamlamaları gerekmektedir. Şekil 1.2’de görüleceği 

üzere üniversiteler bilgi geliştirme aşamasında temel teknoloji geliştirme aşamasına 

denk gelen THS 1-4 arasına odaklanmakta, sanayi ise iş geliştirme aşamasında pazara 

sunma ve ticarileştirme aşamasına denk gelen THS 7-9 arasına odaklanmaktadır.8 

Teknoloji geliştirme aşamasında teknoloji gösterimi, teknoloji geliştirme ve 

prototipler aşamasına denk gelen THS 5-6 seviyelerinde ise işbirliği gerektiren bir 

boşluk bulunmaktadır. Sanayi Ar-Ge ile akademik Ar-Ge arasında oluşan boşluğun 

işbirliği vasıtasıyla tamamlanması gerekmektedir. Bilgi ve yenilik teknoloji tabanı 

oluşturan araştırma altyapıları, sanayi Ar-Ge ile akademik Ar-Ge arasında köprü 

vazifesi görerek ekosistem içerisinde vazgeçilmez bir unsur olmayı amaçlamaktadır. 

Esnek, disiplinler arası çalışmalar yürütebilen, aynı zamanda akademik araştırmayı 

yapıp araştırma sonuçlarını da sanayiye aktarabilecek iki yönlü araştırmacıları 

bünyesinde barındırabilen araştırma altyapıları (Roessner, Manrique ve Park, 

2010:486), THS sınıflandırmasına göre temel bilimlerde 1-4 seviyesinde 

yoğunlaşmakta, uygulamalı bilimlerde ise 5-6 seviyesine odaklanmaktadır. Yürütmüş 

oldukları bazı projelerle daha üst seviyelere çıksalar da ekosistem içerisindeki rolü 

açısından THS 1-6 seviyesinde odaklandığı belirtilebilir. Şekil 1.2’de de görüleceği 

                                                 
8 (çevrimiçi) https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2204/trl_tubitak_4.pdf 
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üzere boşluğun (THS 5-6) ekosistemde etkin işbirliği sağlayabilecek başta araştırma 

altyapıları olmak üzere çeşitli aktörler tarafından doldurulması mümkündür.  

Şekil 1.2. Teknoloji Hazırlık Seviyeleri 

  
Kaynak: TÜBİTAK (2017), https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2204/trl_tubitak_4.pdf, 
10.01.2018. 

THS’ye göre Ar-Ge çalışmaları kategorize edildiğinde 8. ve 9. seviyede sistem 

tasarımı ve sistemin operasyonel ortamda gerçekleştirilebildiği görülmektedir. Bilgi 

ve teknolojinin nihai olarak bir sisteme ve ürüne dönüşerek ekonomik ve sosyal katma 

değer oluşturması kamu sektörünün bu alanda yapmış olduğu yatırımların geri 

dönüşünün sağlanmaya başladığı anlamına gelmektedir. Bununla birlikte, bütün Ar-

Ge çalışmaları sonucunda nihai olarak bir ürün elde edilemeyeceği gibi her ürünün 

temelinde de bilgi ve teknoloji olmayabilir. Bu noktada karşımıza yenilik (innovation) 

kavramı çıkmaktadır. Yenilik yoluyla mevcut yöntemler veya ürünlerle de yeni ticari 

ürünler elde edilebilmektedir. 

Üniversitelerde yapılan çalışmalar, bilginin üretilerek yayılımı ve 

içselleştirilmesinde önemli rol oynamakla birlikte çoğunlukla bilimsel kaygılarla 

yapılırken, sanayi kesiminde ise ekonomik kaygılar önemlidir ve kar maksimizasyonu 
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amaçlanır. Üretilen bilgi ve teknoloji ürüne, sisteme ya da yeniliğe dönüşmüyor ve 

pazara sunulamıyorsa sanayi sektörü için kıymetli değildir.  

Ar-Ge’ye olan talep ve arzın buluşması bakımından sanayi ve üniversiteler 

arasında kopukluk vardır. Bunun temel nedeni olarak üniversitelerin akademik odaklı 

çalışmalar yaparken, sanayi kesiminin ise çıktı odaklı hareket etmeleri olarak 

gösterilebilir. Ancak, son yıllarda üniversite anlayışında önemli değişimler 

görülmektedir. Yenilik yazınında üniversite-sanayi işbirliğinin çokça dile 

getirilmesindeki nedenlerden biri de üniversitelerin temel görevi olan “eğitim” 

çalışmalarına “araştırma” çalışmalarının da eklenmiş olmasıdır. Üniversitelere 1980’li 

yıllardan sonra araştırma görevinin yanı sıra “ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda 

bulunmak” görevi de eklenmiştir. Böylelikle üniversitelerin girişimci üniversite9 

doğrultusunda ulusal yenilik ekosistemi içerisinde önemli bir aktör olmasına imkan 

sağlanmıştır (Etzkowitz, 1998:832-833). Üniversiteler, temel ve uygulamalı 

bilimlerdeki faaliyetlerini ekonomik ve sosyal katma değere dönüştürerek ekosistemin 

önemli araştırma ve eğitim altyapıları haline gelmektedir (Etzkowitz ve ark., 

2000:314-315). 

Sanayi ve üniversitenin bilgi ve teknolojiye ilişkin farklı bakış açılarını ortak 

bir noktada buluşturabilmek kolay değildir. Bu nedenle iki taraf arasında köprü 

vazifesi görebilecek yapılar ekosistemde önem kazanır. Üniversite-sanayi işbirliğinde 

kurumsal köprü vazifesi görebilecek en önemli yapılardan biri araştırma altyapılarıdır. 

Araştırma altyapıları sanayinin teknik ihtiyaçlarını yorumlayarak elde etmiş olduğu 

bilgiyi üniversitelere aktarmakta ve sanayi için nitelikli insan gücü sağlamaktadır 

(OECD, 2011:21). 

ABD Ulusal Bilim Vakfı tarafından 400 üniversite-sanayi işbirliği örneği 

üzerinden yapılan çalışmayla sanayi ve üniversite için işbirliğinin neden cazip olduğu 

Tablo 1.1’de özetlenmiştir. 

 

 

                                                 
9 Girişimci bir üniversitenin başlıca özellikleri şunlardır (Etzkowitz, 2003a:326, 2003b:112): 
Yeniliklerin kaynağı olması, ekosistemdeki paydaşlarla etkin işbirliği sağlaması, uluslararası açıklığa 
sahip olması, bilgiyi ekonomik, sosyal ve kültürel bir katma değere dönüştürmesi, akademisyenlerin, 
öğrencilerin ve mezunların girişimci olması. 
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Tablo 1.1. Üniversite ve Sanayi Açısından Ar-Ge İşbirliğinin Cazibesi  

Sanayi Açısından Üniversite Açısından 

Nitelikli insan gücüne erişim kolaylığı Uygulamaya dönük bilgiye sahip olabilme 

Çok disiplinli çalışmalara ilişkin 
karmaşık bilgiye ulaşma imkanı 

Öğrencilerin pratik problemlerle 
karşılaşmasının sağlanması ve eğitim 
kalitesinin artırılması 

Üniversite ile çalışmanın vereceği 
prestij değeri 

Üniversite-sanayi işbirliği ile ilgili hükümet 
fonlarından faydalanabilmesi 

Teknik olarak çok daha iyi işler 
yapılabilmesi 

Öğrenciler için mezun olunca iş bulabilme 
kolaylığı 

Üniversitenin altyapı imkânları  

Kaynak: Norman (1982) 

Daha önceki bölümlerde de sıkça vurgulandığı üzere araştırma altyapıları, 

üniversite ve sanayi arasında köprü vazifesi görebilecek en önemli ekosistem 

aktörlerinden biridir. Araştırma altyapıları üniversitelerdeki bölüm-fakülte yapısından 

farklı olarak disiplinler arası işbirliği imkânlarına çok daha uygun şekilde faaliyetlerini 

gerçekleştirmektedir. Artık üniversitelerde de disiplinler arası lisans programları 

yürütülmeye başlanmıştır (Brint, 2005:27-28). Amerika’da Ulusal Bilim Vakfı (NSF) 

tarafından mali destek sağlanan üniversitelerde kurulmuş araştırma altyapıları 

sayesinde üniversitelerin bölüm-fakülte yapılanmalarına yeni bir vizyon getirilmiş ve 

bu husustaki değişimin öncüsü olunmuştur (Boardman ve Bozeman, 2007:430-431). 

Araştırma altyapıları, fakülte ve bölümlerin kendi altyapılarıyla yürütmeleri pek 

mümkün olmayan büyük bütçeli bazı projeler için kurumsal bir yapı olabilmektedir 

(Friedman ve Friedman, 1982; Geiger 1990). Örneğin ilaç araştırmaları; tıp, eczacılık, 

kimya, biyoloji, elektronik ve endüstri mühendisliği gibi farklı bilim dallarındaki 

araştırmacıların birlikte çalışmaları ile yürütülebilmektedir. Üniversiteler bünyesinde 

yer alan araştırma altyapıları esnek ve disiplinler arası çalışmalara imkan verecek 

altyapıları sayesinde üniversitelerdeki bu değişimde öncü rol üstlenebilmektedir. 

Araştırma altyapılarının üniversite-sanayi işbirliği bağlamında önemli 

özellikleri şunlardır: 

 Temel ve uygulamalı bilimler arasındaki ayrımın giderek ortadan kalkması ve 

değişen üniversite durumuna kolayca uyum sağlayabilmesi (Boardman ve 

Bozeman, 2007:431-438), 
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 Akademik Ar-Ge ile sanayi Ar-Ge çalışmalarına iki yönlü olarak uyum 

sağlayabilen karma araştırmacıları bünyesinde barındırmaları (örneğin 

ABD’de akademik personelin yüzde 40’a yakını yarı zamanlı olarak bir 

araştırma altyapısında çalışmaktadır (Gaughan ve Corley, 2010:215-216)), 

 Bilgi, teknoloji, altyapı ve nitelikli insan gücüne sahip araştırma altyapılarının 

esnek, disiplinler arası çalışmaya uyumlu yapısı ile sanayiden gelebilecek yeni 

fikri taleplere cevap verebilecek yetenekte olmaları (Roessner, Manrique ve 

Park, 2010:486), 

 Araştırma ve eğitim arasındaki dengeyi daha rahat sağlayabilmeleri, 

 Özel sektörün katlanmak istemeyeceği makine-teçhizat ve bina altyapı 

maliyetinin araştırma altyapıları tarafından zaten karşılanıyor olması. 

Şekil 1.3’te araştırma altyapılarının bilim, teknoloji ve yenilik ekosistemi 

içerisindeki olumlu dışsallıkları özetlenmiştir.  

Şekil 1.3. Araştırma Altyapılarının Olumlu Dışsallıkları 

 

Nitelikli insan gücü, bilim, teknoloji ve yenilik ekosistemi içerisinde 

vazgeçilmezdir. Şekil 1.3’te görülen bütün hedeflere ancak nitelikli insan gücü 

sayesinde ulaşılabilir. Araştırma altyapılarının ulusal yenilik sistemi içerisinde en 

önemli ve kritik olumlu dışsallıklarından biri de nitelikli insan gücünü çekebilme 

yeteneğidir. Araştırmacıların araştırma faaliyetlerini yürütmeleri için üst teknolojiye 

sahip özelleşmiş makine-teçhizat altyapısına ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu altyapılar 

Araştırma    
altyapıları

Bilgi ve 
teknoloji 

tabanı 
oluşturulması

Üretilen 
bilginin özel 

sektöre 
aktarılmasıyla 

ekonomik 
fayda 

sağlanması

Bilim 
topluluklarının 

şekillenmesi 
ve işbirlikleri 

kurmasıNitelikli 
araştırmacı 

insan gücünün 
yetiştirilmesi

Yurtdışından 
araştırmacı 
çekilmesi
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sayesinde ileri düzey araştırmalar yapılabilir, dünyada gelişen bilim ve teknoloji 

faaliyetleri takip edilebilir. Bu altyapılar, nitelikli insan gücünü bir araya getirerek 

kritik bir kitle oluşturulmasında önemli bir rol üstlenmektedir.  

Araştırma altyapıları, yükseköğretim kurumlarında yürütülen eğitim-öğretim 

faaliyetlerine destek vermekte ve lisansüstü araştırmacıları bünyesinde yetiştirerek 

onlara araştırma olanakları sunmaktadır. Araştırma altyapılarının sanayi ile olan 

ilişkileri sayesinde lisansüstü öğrencilere sanayi ile daha yakından çalışabilme imkanı 

sunulmaktadır.   

Araştırma altyapıları, üniversite-sanayi işbirliğine katkıda bulunmakla birlikte 

üniversite içerisinde farklı disiplinlerde çalışan ve birbirleriyle ortak çalışması 

bulunmayan bilim insanlarını bir araya getirerek disiplinler arası bir köprü vazifesi de 

görür. Bu sayede teknoloji geliştirmeye imkan verebilecek Ar-Ge ve yenilik 

çalışmalarının yürütülmesi mümkün olmaktadır. Aksi halde, farklı disiplinlerdeki 

birbirlerinden kopuk ve yüksek katma değer üretemeyen çalışmalar zaman ve kaynak 

israfına neden olacaktır.  
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2. ÜLKE ÖRNEKLERİ  

Bu bölümde dünyadaki bilim, teknoloji ve yenilik alanında öncü konumda olan 

ülkelerin Ar-Ge ekosistemi ve araştırma altyapıları incelenecektir. Ülke örnekleri 

seçilirken “Times Higher Education World University Rankings 2018”10 listesi temel 

alınmıştır. Bu liste, dünya çapındaki üniversiteleri öğretim, araştırma, uluslararası etki 

ve bilgi transferine göre sıralayarak performans tablosu oluşturabilen en kapsamlı 

listedir. Listede puanlama yapılırken kullanılan kriterler ve ağırlıkları ise şöyledir11:  

 Öğretim (öğrenim ortamı) yüzde 30 etkili, 

 Araştırma (büyüklük, gelir, etki) yüzde 30 etkili, 

 Atıflar (araştırmanın etkisi) yüzde 30 etkili, 

 Uluslararası etki (dünya çapında akademisyenleri toplayabilme) yüzde 7,5, 

 Endüstriden elde edilen gelir (kurumun bilgi transfer faaliyetleri) yüzde 2,5. 

Söz konusu listede ilk 100’de yer alan üniversitelerin dağılımı ise şöyledir: 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’den 43, Birleşik Krallık’tan 12, Almanya’dan 10, 

Hollanda’dan 7, Avustralya’dan 6, Kanada’dan 4, Hong Kong, İsveç ve İsviçre’den 3, 

Güney Kore, Singapur, Çin, Japonya’dan 2, Fransa, Belçika ve Finlandiya’dan 1’er 

üniversite bulunmaktadır. 

Türkiye’de kurulan araştırma altyapılarının önemli bir kısmı yükseköğretim 

kurumlarında kurulmuştur. Ancak, ülke örnekleri incelendiğinde ölçek ve yetkinlik 

açısından araştırma altyapılarının üniversitelerden ziyade kamu araştırma 

kurumlarında faaliyet gösterdiği gözlenmiştir. Bu yüzden ülkelerdeki Ar-Ge ve 

araştırma altyapıları ekosistemini daha iyi anlayabilmek için kamu araştırma 

altyapıları da incelenmiş ve Türkiye için başarılı uygulama örnekleri çıkarılmıştır. 

Ülkeler 3 başlıkta incelenmiştir. Öncelikle genel bir değerlendirme yapılmış, 

sonra önemli kurumsal yapılar irdelenmiş, en son ise ilgili ülkenin en iyi 

üniversitelerinden birisinin araştırma altyapıları incelenmiştir.  

                                                 
10 (çevrimiçi) https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/world-
ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats. 
11 (çevrimiçi) https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/methodology-world-
university-rankings-2018. 
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2.1. Amerika Birleşik Devletleri  

2.1.1. Mevcut Durum 

ABD’de bilim, teknoloji ve yenilik ekosistemi dinamik bir yapıdadır. Bilim, 

teknoloji ve yenilik politikası, ekosistemdeki aktörlerin kendi gündemlerini belirlediği 

büyük kuruluşlarla (Ulusal Bilim Vakfı (NSF), Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) gibi), 

finansman ve gözetim sağlayan sorumlu ABD Kongre komiteleri ile yakın işbirliği 

içinde, aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya doğru şekillendirilmektedir. Beyaz 

Saray Bilim ve Teknoloji Politikası Ofisi (OSTP) ve Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB) 

aracılığıyla Yürütme Şubesi tarafından da ek gözetim sağlanmaktadır. OMB, bütçe 

sürecini yönetmektedir. ABD Kongresi tarafından 1976 yılında kurulan OSTP, bütçe 

incelemesi, kesişen ve farklı alanlardaki bütçelerin koordinasyonu ve bilim, teknoloji 

ve yenilik politikasındaki öncelikler ve fırsatlar hakkında Başkan'a bilgi vermek, 

Başkan ve yöneticilere bilimsel dayanakları ile danışmanlık yapmak, danışmanlık 

neticesinde yapılan faaliyetlerin koordinasyonu ve takibini yapmak gibi çok sayıda 

göreve sahiptir. Ayrıca, Obama yönetiminde, OSTP'nin yenilik politikasındaki 

rolünün önemli ölçüde arttığı belirtilmektedir (Avrupa Komisyonu, 2016b:16). 

OSTP'nin 2016 yılı idari yönetim bütçesi 5,6 milyon ABD Doları’dır ve 

bünyesinde 130 personel bulunmaktadır. Bu personelin 90'ı, federal kurumlardan veya 

Hükümetler Arası Personel Yasası (IPA) kapsamında geçici olarak görevlendirilen 

üniversite profesörleri veya endüstri temsilcilerinden oluşmaktadır (Avrupa 

Komisyonu, 2016b:16). Ancak ABD’nin yeni başkanı Donald Trump ile OSTP 

bünyesindeki toplam personel sayısı 35’e düşmüştür.12 

Grafik 2.1’den görülebileceği üzere son 10 yılda ABD’deki Ar-Ge 

yoğunluğundaki13 değişimin istikrarlı bir şekilde yüzde 2,5 ile yüzde 3 arasında 

gerçekleşmektedir. 

 
 
 
 

                                                 
12 (çevrimiçi) http://www.sciencemag.org/news/2017/07/qa-former-obama-science-adviser-john-
holdren-white-house-science-office-and-trump-s, Erişim tarihi: 12.07.2017. 
13 (Toplam Ar-Ge Harcaması / Gayri Safi Yurt İçi Hasıla)*100 
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Grafik 2.1. ABD’nin Ar-Ge Yoğunluğu (Yüzde) 

 
Kaynak: OECD Stats, http://stats.oecd.org, 02.02.2017. 

Ar-Ge yoğunluğu yerine mutlak Ar-Ge harcaması olarak bakıldığında 

ABD’nin dünya lideri olduğu görülmektedir. ABD’nin Ar-Ge harcamalarındaki öncü 

sektörü ise savunma sektörüdür. Son 40 yılda Grafik 2.2’de görülebileceği üzere Ar-

Ge’ye ayrılan toplam Federal bütçenin her yıl yaklaşık olarak yarısını savunma sektörü 

oluşturmuştur. Öte yandan, Federal Ar-Ge bütçesinin toplam Ar-Ge harcaması 

içerisindeki payının azaldığını ve özel sektör Ar-Ge harcamasının toplam Ar-Ge 

harcaması içerisindeki payının arttığını söylemek mümkündür (AAAS, 2016:5).  

Grafik 2.2. ABD Federal Hükümet Ar-Ge Bütçesinin ABD’nin GSYH 
İçerisindeki Oranı (Yüzde)  

 
Kaynak: AAAS (2016)  
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ABD’nin Ar-Ge yoğunluğunun finansman sağlayan birimler açısından 

dağılımını içeren Grafik 2.3’te de görüleceği üzere 1953-1969 yılları arasında uzay 

alanında Ay’a insan gönderme projesi kapsamında artan yüksek rekabet neticesinde 

Ar-Ge yoğunluğunda çok ciddi bir artış yaşanmıştır. Daha sonraki yıllarda da Ar-Ge 

yoğunluğu yüzde 2,5-3 aralığındaki seviyesini korumuştur. Sanayi kuruluşlarının Ar-

Ge yoğunluğundaki payı son yarım yüzyılda sürekli olarak artarak yüzde 2 

seviyelerine yaklaşmıştır. Federal Hükümetin payı ise uzay alanındaki yoğun rekabet 

esnasında yüzde 2’lere yaklaşsa da 1990’lı yıllarda yüzde 1 seviyesinin altında bir 

seyir göstermiştir. 

Grafik 2.3. ABD’nin Ar-Ge Yoğunluğu’nun Finansman Sağlayan Birimlere Göre 
Dağılımı (Yüzde)  

 
Kaynak: AAAS (2016)  

Grafik 2.4’te de görüleceği üzere ABD Ar-Ge yoğunluğunun yüzde 50’sinden 

fazlası (deneysel) geliştirmedir. Daha önceki bölümde de anlatıldığı üzere deneysel 

geliştirme, ticarileştirmeye en yakın aşamalar olan THS’nin 5 ve üstüne denk 

gelmektedir. Bunun önemli bir nedeni, ABD’de savunma sektörünün Ar-Ge 

yoğunluğu içerisindeki payının büyük olması ve savunma sektöründeki çalışmaların 

yüzde 80’ninin ise geliştirme olmasıdır (AAAS, 2016:6). Temel ve uygulamalı 

araştırmalar ise THS 1-4 arasına odaklanmakta ve ağırlıklı olarak NIH ve NSF gibi 

kurumlar tarafından yürütülmektedir. 
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Grafik 2.4. ABD’nin Ar-Ge Yoğunluğu’nun Ar-Ge Aşamalarına Göre Dağılımı 
(Yüzde) 

 
Kaynak: AAAS (2016)  

2.1.2. Önemli kurumsal yapılar 

Federal Hükümet tarafından tahsis edilen Ar-Ge bütçesinin ABD’deki mevcut 

kurumlara göre dağılımı Grafik 2.5’te gösterilmiştir. Bu oran incelendiğinde Savunma 

Bakanlığı (DOD)’na ayrılan kaynağın büyüklüğü dikkat çekmektedir. Sadece DOD’a 

bağlı 60 adet büyük ölçekli araştırma laboratuvarı ve 600 adet laboratuvar 

bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda 100.000’den fazla bilim insanı ve mühendis 

çalışmalarını sürdürmektedir (Avrupa Komisyonu, 2016b:67). Ulusal Sağlık Enstitüsü 

(NIH)’e bağlı 27 büyük ölçekli araştırma altyapısı bulunmaktadır ve bütçesinin yüzde 

80’ninden fazlası dünya genelinde 2.500’den fazla üniversite ve araştırma 

enstitüsündeki 300.000’den fazla araştırmacı tarafından kullanılmaktadır (Avrupa 

Komisyonu, 2016b:18). 

Ekosistemde lider olan bu kurumların hem araştırmaya finansman sağlamada 

hem de araştırma altyapısı kurulmasında belirgin rolleri vardır. Laboratuvarlar olarak 

isimlendirilen araştırma altyapıları Grafik 2.5’te yer alan kurumlardan biriyle 

ilişkilendirilmiş olup, kurulumu, yönetimi ve denetimi bu kurumların himayesi 

altındadır. 
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Grafik 2.5. ABD’nin Federal Ar-Ge Bütçesinin Kurumlara Göre Dağılımı 
(Milyar ABD Doları)  

 
Kaynak: AAAS (2016)  

En fazla pay alandan en az pay alana doğru kurumların ve ARRA fonlamasının 

açılımları aşağıda verilmiş ve 2016 yılı için federal Ar-Ge bütçesinden aldıkları 

tutarlar da parantez içerisinde belirtilmiştir: 

 DOD: ABD Savunma Bakanlığı (72,2 milyar ABD Doları) 

 NIH: ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (31,9 milyar ABD Doları) 

 DOE: ABD Enerji Bakanlığı (14,4 milyar ABD Doları) 

 NASA: ABD Ulusal Uzay Ajansı (13,3 milyar ABD Doları) 

 NSF: ABD Ulusal Bilim Vakfı (6,1 milyar ABD Doları) 

 USDA: ABD Tarım Bakanlığı (2,7 milyar ABD Doları) 

 ARRA: ABD İyileştirme ve Yeniden Yatırım Yasası. Bu kapsamda 2008 

finansal kriz sonrası durgun ekonomiyi canlandırabilmek amacıyla 2009 

yılında 18 milyar ABD Doları ilave kaynak tahsis edilmiştir. 

2.1.2.1. Enerji Bakanlığı ve Laboratuvarları  
Enerji Bakanlığının kurulması ABD’de Manhattan projesine dayanmaktadır. 

Enerji Bakanlığı’nın resmi olarak kurulması ise 1977 yılına dayanmaktadır. Yeterli 

miktarda doğal kaynakları bulunan ve enerjinin özel sektör tarafından sağlanması 

geleneğinin hakim olduğu ABD’de 1977 yılına kadar düzenli bir enerji politikası 

yoktu. Enerji Bakanlığı ile birlikte araştırma odaklı bir yapı oluşturulmuş ve önemli 

sayıda laboratuvar kurulmuştur. Finansal sürdürülebilirliklerinin sağlanması için 
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laboratuvarların yatırım giderleri Enerji Bakanlığı tarafından karşılanmıştır. Ayrıca 

laboratuvarların işletmesi genellikle bir limited şirket tarafından yapılmakta, 

operasyonel harcamalar yine kamu tarafından finanse edilmektedir. Enerji Bakanlığı 

tarafından kurulan ve işletilen 17 laboratuvardan başlıcaları şunlardır: Argonne Ulusal 

Laboratuvarı, AMES Laboratuvarı ve Brookhaven Laboratuvarı.14 

2.1.2.1.1 Argonne Ulusal Laboratuvarı  
Argonne Ulusal Laboratuvarı, temiz enerji gibi insanların karşılaştığı büyük 

sorunları çözmeyi amaçlayan, disiplinler arası çalışmalar yapan, ABD Enerji 

Bakanlığına bağlı en büyük ve en eski mühendislik araştırma merkezlerinden biridir. 

Chicago Üniversitesi’nin 1940’lı yıllardaki bir çalışması olan Manhattan Projesi ile 

1946 yılında kurulmuştur. Laboratuvar üniversite, sanayi ve diğer laboratuvarlar ile 

dünya çapında işbirlikleri yürütmektedir. Laboratuvarda, hemen hemen tüm bilimsel 

disiplinlerdeki araştırmalar için kullanılmakta olan proteinlere, pil elektrotlarına, süper 

iletkenlere ve diğer materyallere güneşin yüzeyi kadar parlak olan foton ışınının 

milyonlarca kez gönderilmesi sonucunda maddelerin atomik, moleküler ve elektronik 

özellikleri ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır. Örneğin, bu sayede kanserli hücreleri 

diğer sağlıklı hücrelere zarar vermeden yok edilmesi sağlanmaktadır. Laboratuvar, 

enerjiden sağlığa birçok alanda faaliyetlerini sürdürmektedir.  

Şekil 2.1. Argonne Laboratuvarından Dış ve İç Görünüm  

 
Kaynak: Argonne Ulusal Laboratuvarı, https://www1.aps.anl.gov, 15.12.2016. 

Argonne Laboratuvarıyla ilgili bazı temel göstergeler ise Tablo 2.1’de 

gösterilmiştir: 

 
 

                                                 
14 (çevrimiçi) https://www.energy.gov/ 
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Tablo 2.1. Argonne Ulusal Laboratuvarı İstatistikleri  

2015 Yılı Bütçesi (Cari giderler dahil) 760 Milyon ABD Doları 

TZE Ar-Ge Personeli Sayısı 3298 

Doktora sonrası burslu araştırmacı 315 

Lisans ve lisansüstü öğrenci 457 

Araştırma Bölümü Sayısı 15 

Ulusal Alt Laboratuvar Sayısı 5 

Kaynak: Argonne Ulusal Laboratuvarı, https://www1.aps.anl.gov, 15.12.2016. 

Laboratuvarda yer alan her türlü taşınmaz ve demirbaş Enerji Bakanlığına ait 

olmakla birlikte, yönetimi özel sektörde faaliyet gösteren bir limited şirket tarafından 

yapılmaktadır. Argonne Ulusal Laboratuvarı, Chicago Üniversitesi ve Jacobs 

Engineering tarafından kurulan limited şirket yılda yaklaşık 5 milyon ABD Doları 

karşılığında işletme sorumluluğunu üstlenmiştir. İşletme maliyetinin tamamı Enerji 

Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Şirkete ödenen miktar laboratuvarın açık 

olduğu sürece faaliyette kalmasını sağlamaya yönelik giderler ile bu şirketin yönetim 

giderlerini kapsamaktadır. Yönetimsel işlevler (idari yöneticilerin sözleşmeleri ve 

seçimi, inşaat ihaleleri, bakım-onarım faaliyetleri vs.) bu şirket tarafından 

yapılmaktadır.15  

ABD’de çok yaygın olarak kullanılan bu yapıya ülkemizde çok nadiren 

rastlanmaktadır. Bu yapıya benzer bir örnek İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde 

görülmektedir. Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Sanayi Ticaret A.Ş. 

(OTAM)16, 2004 yılında TÜBİTAK Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezi 

Programı (ÜSAMP) kapsamında; İTÜ Vakfı, Otomotiv Sanayi Derneği ve TÜBİTAK 

ortaklığıyla kurulmuştur. Türkiye’deki başarılı üniversite-sanayi işbirliği 

modellerinden biri olarak kabul edilen OTAM, 2007 yılında, İstanbul Teknik 

Üniversitesi Vakfı, Otomotiv Sanayi Derneği, Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği 

ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ortaklığında şirketleşerek bugünkü 

tüzel kişiliğine kavuşmuştur. Bu yapıda temel amaç, Argonne örneğinde olduğu gibi 

üniversite ve sanayi arasında bir köprü vazifesi görerek sanayi sektörünün gelişimi 

                                                 
15 Bu şirketin yapısı ve diğer detaylar için bkz.(çevrimiçi) http://www.uchicagoargonnellc.org/about/  
16 Ayrıntılı bilgi için bkz. (çevrimiçi) http://www.otam.com.tr 
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önündeki temel problemleri üniversitenin araştırma altyapısı ile çözüme 

kavuşturmaktır. Buna karşın Argonne örneğinin aksine OTAM örneğinde devlet bu 

şirketlere herhangi bir ödeme yapmamaktadır.  

2.1.3.  Harvard Üniversitesi ve bağlı araştırma altyapıları 

Özel bir Amerikan üniversitesi olan Harvard, “Times Higher Education World 

University Rankings 2018”17 listesinde araştırma kriterinden 98,4, atıf kriterinden de 

99,7 puan alarak Dünya’nın en iyi üniversiteleri arasında yer almıştır. Harvard 

Üniversitesi’nin incelenmesinin sebeplerinden biri de Türkiye’de araştırma altyapıları 

ile ilgili herhangi bir yönerge uygulanmıyorken, Harvard Üniversitesi’nin EK 3’te de 

özetlenen yönerge şeklinde ana düzenlemelerinin bulunmasıdır.     

Üniversitede akademik yönetimin başında rektör (president) ve akademik 

rektör yardımcısı (provost) bulunmaktadır. Araştırma altyapıları ile ilgili hususlar ve 

düzenlemeler akademik rektör yardımcısına bağlıdır (ODTÜ TEKPOL, 2011:25). 

Rektör, akademik rektör yardımcısı ve dekanların bulunduğu Akademik Danışma 

Grubu tarafından 5 Kasım 2002’den bu yana “Prensipler ve Talimatlar” yönergesi 

uygulanmaktadır. Bu yönerge ile altyapıların kurulması, izlenmesi, değerlendirilmesi, 

gerekirse kapatılması gibi birçok husus belirlenmiştir. Her bölüm veya fakültenin 

merkezlerin kurulması ve belirli aralıklarla faaliyetlerinin kapsamlı bir şekilde gözden 

geçirilmesi için kriterlerini belirlemesi gerekmektedir. Yıllık bütçeleri 500.000 ABD 

Doları ve üzeri olan yarı özerk altyapılar (enstitüler veya programlar) ise ancak 

dekanların veya akademik rektör yardımcısının onayı ile kurulabilmektedir. Her 

merkezin beş yılda bir denetimden geçmesi zorunludur.   

Harvard Üniversitesi’nde bir araştırma altyapısının kurulabilmesi ve devam 

edebilmesi için 4 ana düzenlemenin yerine getirilmesi gerekmektedir.18 Bunlar, 

“Prensipler, Başvuru İçin Talimatlar, Periyodik Denetimler İçin Talimatlar, Altyapının 

Kapatılması İçin Talimatlar” şeklindedir (EK 3).     

Üniversitede farklı uzmanlık alanlarında kırk adet araştırma altyapısı vardır.19 

Bu altyapılar arasında “Üniversitede Fakülteler Arası Girişim (University Interfaculty 

                                                 
17 (çevrimiçi) https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/harvard-university# 
ranking-dataset/629337 
18 (çevrimiçi) http://provost.harvard.edu/principles-and-guidelines-establishment-centers 
19 (çevrimiçi) http://www.provost.harvard.edu/institutional_research/Provost_-_Harvard_Fact_Book 
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Initiative)” sınıflandırmasında bulunan altyapılar akademik rektör yardımcısına 

bağlıdır. Üniversite, bu altyapılara akademik rektör yardımcısına bağlı üniversite 

kaynağından finansman sağlamakta ve bu kaynakların yönetimi hususunda da destek 

olmaktadır. 

Harvard Üniversitesi’nde uzun dönemli eğitim ve Ar-Ge faaliyetlerini 

desteklemek amacıyla 1974 yılında “Harvard Management Company20” kurulmuştur. 

Bu şirket üniversitenin finansal kaynaklarının yönetiminin yanı sıra fikri mülkiyet 

haklarının korunması gibi konularda da üniversiteye danışmanlık hizmeti sunmaktadır. 

Sonuç olarak, ABD’nin Ar-Ge ve araştırma altyapıları ekosisteminde lider 

kurumlar olan DOD, NIH, DOE, NASA, NSF, USDA ile hem araştırmaya finansman 

sağlanmakta hem de bu kurumlar araştırma altyapısı kurulmasında ve geliştirilmesinde 

belirgin bir rol oynamaktadır. Laboratuvarlar olarak isimlendirilen araştırma 

altyapıları bu kurumlarından biriyle ilişkilendirilmiş olup, finansman, yönetim, 

izleme-değerlendirme-performans, insan kaynağı, işbirlikleri gibi hususlarda bu 

kurumların himayesi altındadır. Bu yetkin ve kapasitesi yüksek kurumlar aracılığıyla 

araştırma altyapılarının yaşam döngülerindeki kurulum, gelişme ve olgunluk aşamaları 

için gerekli destek mekanizmaları uygulanmaktadır.  

2.2. Birleşik Krallık 

2.2.1. Mevcut Durum 

Birleşik Krallık’ta bilim, teknoloji ve yenilik sistemi analiz edildiğinde genel 

olarak merkezi bir yapı ile karşılaşılmaktadır. Bilim, teknoloji ve yenilik politikaları 

ülkede kritik bir öneme sahiptir ve ekonomik sürdürülebilirlik hususunda etkin olarak 

kullanılan önemli bir güçtür.  

Birleşik Krallığın temel kurumsal yapıları; Ticaret, Yenilik ve Beceriler 

Bakanlığı, Hükümet Bilim Ofisi ve Araştırma Kurulları’dır. Ticaret, Yenilik ve 

Beceriler Bakanlığı bilim, teknoloji ve yenilik konularından sorumludur ve bu 

konularda yönlendirici bir görev görmektedir. Ticaret, Yenilik ve Beceriler 

Bakanlığı’nın bünyesindeki Hükümet Bilim Ofisi Araştırma Kurulları’ndan 

                                                 
_2009-10_FINAL_new.pdf 
20 (çevrimiçi) http://www.hmc.harvard.edu 
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sorumludur. Araştırma Kurulları ise Hükümet Bilim Ofisi bünyesindeki yapılar olup, 

temel olarak İngiltere’deki araştırmalardan sorumludur (Cunningham, 2015:2).   

2004-2014 yılları arasını kapsayan 10 yıllık Stratejik Yenilik ve Yatırım 

Çerçevesi’nde, Birleşik Krallık, 2014 yılında Ar-Ge harcamalarının Gayri Safi Yurt 

İçi Hasıla (GSYH) içerisindeki payını yüzde 2,5 olarak hedeflemiştir. 2008 yılında 

başlayan ekonomik durgunluk bunun gerçekleşmesini zora sokmuş olsa da, 2013 

yılında gerçekleşen yüzde 1,7’lik pay, yaşanan krize rağmen Ar-Ge yoğunluğunun en 

azından belirli bir seviyede kaldığını göstermektedir (Avrupa Komisyonu, 2016c:12).  

Ülkenin son 10 yıldaki Ar-Ge yoğunluğundaki değişim ise Grafik 2.6’dan 

görülebileceği üzere ortalama olarak yüzde 1,6 ile yüzde 1,7 arasında bir seyir takip 

etmiştir. 

Grafik 2.6. Birleşik Krallık’ın Ar-Ge Yoğunluğu (Yüzde) 

 
Kaynak: OECD Stats, http://stats.oecd.org, 20.01.2017.  

Grafik 2.7’den de görüleceği üzere 27 milyar sterlin değerindeki toplam Ar-Ge 

harcamasının yüzde 63 gibi büyük bir çoğunluğu özel sektör tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Daha sonra sırasıyla yüzde 27 ile yükseköğretim, yüzde 8 ile 

kamu ve araştırma kurulları, yüzde 2 ile de sivil toplum kuruluşları (STK) gelmektedir. 

Bu grafik, Birleşik Krallık’ta bilim, teknoloji ve yenilik ekosisteminin merkezinde 

özel sektörün yer aldığını göstermektedir.  
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Grafik 2.7. Birleşik Krallık’ta Ar-Ge Harcamalarının Sektörlere Göre Dağılımı 
(2012 Yılı) 

     (27 Milyar Sterlin) 

 
Kaynak: Avrupa Komisyonu, 2016c. 

2.2.2. Önemli kurumsal yapılar 

2.2.2.1. Araştırma Kurulları 
Birleşik Krallık’ta konuları itibarıyla oluşturulmuş 7 adet Araştırma Kurulu 

bulunmaktadır. Bu Kurullar aracılığıyla araştırma ve altyapılar için 2011-2013 yılları 

arasında ortalama 3,2 milyar sterlin kaynak harcanmıştır (Avrupa Komisyonu, 

2016c:41). Kurullar ise şunlardır: 

1. Sanat ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kurulu 

2. Biyoteknoloji ve Biyolojik Bilimler Araştırmaları Kurulu 

3. Ekonomik ve Sosyal Araştırmaları Kurulu 

4. Mühendislik ve Fizik Araştırmaları Kurulu 

5. Sağlık Araştırmaları Kurulu 

6. Doğa Bilimleri Araştırmaları Kurulu  

7. Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Kurulu 

Araştırma Kurullarının bütçeleri, Ticaret, Yenilik ve Beceriler Bakanlığı 

tarafından yönetilen “Bilim Bütçesi”nden aldığı pay ile kamu kurumlarından, 

araştırmaların ticarileşmesinden elde ettiği gelirlerden oluşmaktadır. Her bir Kurul 

parlamentoya yıllık olarak rapor sunmaktadır. 19.000 civarında doktora öğrencisi, 

14.000 araştırmacı personel olmak üzere çeşitli statülerde 50.000 civarında araştırmacı 

Özel Sektör; 63%

Yüksek Öğretim; 
27%

Kamu, Araştırma 
Konseyleri; 8%

STK; 2%

Özel Sektör Yüksek Öğretim Kamu, Araştırma Konseyleri STK



30

 
 
 

 30 

Kurullar tarafından fonlanmaktadır (Avrupa Komisyonu, 2016c:41-42). Kurullar, 

kaynak tahsisi yaparken Haldene21 prensibini esas almaktadır. 

Araştırma Kurulları’nın sağladığı desteklerin kapsamında özellikli projeler ve 

programlar ile araştırma altyapısı yatırımları yer almaktadır. Yükseköğretim kurumları 

araştırma, doktora sonrası çalışmaları ve bunlarla bütünleşik sayılabilecek aktiviteler 

için bu kaynaklardan yararlanabilmektedir. Bununla birlikte, yeterliliği onaylanmış 

bağımsız araştırma organizasyonları ve Araştırma Kurulları tarafından kurulmuş 

enstitüler de desteklerden faydalanmaktadır. Yeterlilik, mali ve yönetimsel kriterler ile 

araştırma kapasitesi dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler neticesinde verilmekte 

ve organizasyonlar onaylanmaktadır.  

İngiltere’de araştırma altyapıları, Araştırma Kurulları, kamu kurumları 

(yükseköğretim kurumları için özellikle (Yükseköğretim Fonlama Kurulu (HEFCE) 

tarafından) ve özel sektör fonlarıyla kurulmaktadır (Avrupa Komisyonu, 2016c:38). 

2012 yılında “Büyüme İçin Yatırım: 21. Yüzyıl İçin Sermaye Altyapısı” adlı 

bir belge yayınlanmış ve söz konusu belge ile önümüzdeki dönem hangi altyapıların 

kurulumuna ihtiyaç olduğu belirlenerek Kurullara bir stratejik çerçeve sağlanmıştır. 

Araştırma Kurulları tarafından kurulan araştırma altyapılarına ilişkin sistemi anlamak 

için Sağlık Araştırmaları Kurulu incelendiğinde 3 türlü altyapı tanımlandığı 

görülmektedir22:  

 Enstitüler 

 Araştırma Birimleri (Units) 

 Merkezler (Centers) 

Enstitüler: Uzun vadeli çok disiplinli çalışmalar yürüten yatırımlar olarak 

tanımlanmakta ve Kurulun görev alanına giren önemli sorunları çözmeye yönelik 

faaliyet göstermektedir. Uzun dönemli olarak gerekli destekler ve gerekli 

tesisler/altyapılar Kurul tarafından bu enstitülere sağlanmakta ve maksimum esnek bir 

yapıda çalışarak yenilikçi “riskli” araştırmaları yapmaları teşvik edilmektedir. 

Araştırma Birimleri: Araştırma fonlarıyla gerçekleştirilemeyecek önemli 

özgül araştırma sorularına cevap bulunabilmesi amacıyla kurulmaktadırlar. Önemli 

                                                 
21 Richard Burdon Haldene’e atfedilen bu prensip, araştırma fonlarının dağılımının politikacılar yerine 
araştırmacılar tarafından karar verilmesi gerektiği ilkesine dayanır (Edgerton, 2009). 
22Ayrıntılı bilgi için bkz. (çevrimiçi)   https://www.mrc.ac.uk. 
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araştırmacılar tarafından yürütülen araştırma programlarını içermekte ve bir direktör 

tarafından yönetilmektedirler. Birimler tamamen Araştırma Kurulu tarafından 

fonlanmaktadır ve birimin çalışma süresiyle ilgili bir sınır bulunmamaktadır. 2 tür 

birim olduğu belirtilmektedir:  

 Uzun dönemli olarak kurulmuş okul içindeki birimler (intramural units) (Bu 

birimde işveren, Araştırma Kurulu olmaktadır). 

 Üniversite birimleri (university units) (Bu birimde ise işveren, üniversite 

olmaktadır). 

Üniversite birimleri, Araştırma Kurulu tarafından kurulan bir birimin 

üniversiteye transfer olmasıyla da kurulabilmektedir. Araştırma Kurullarının okul 

içindeki birimlerinin “üniversite birimi” şeklinde değiştirilmesi sonrasında bu birimler 

üniversitenin araştırma faaliyetlerine entegre olmakta ve farklı fonlardan da 

yararlanabilmektedir. 

Merkezler: Merkezler vasıtasıyla üniversitelerde belirli stratejik alanlarda 

uluslararası düzeyde yüksek rekabet edebilirliğe sahip merkezlerin gelişmesine katkı 

sağlanması amaçlanmaktadır. Araştırma Kurulu tarafından merkezin kapasitesinin 

geliştirilmesi için belli bir süre fon sağlanmakta ve üniversiteye farklı destekleri 

çekebilmesi konusunda yardımcı olunmaktadır.   

Tüm enstitü, birim ve merkez yatırımları 5 yılda bir değerlendirmeye tabi 

tutulmaktadır.  

Diğer taraftan, İngiltere’de HEFCE tarafından yükseköğretim kurumlarındaki 

araştırma altyapılarının kurulumu finanse edilmektedir. Bu çerçevede, İngiltere’deki 

yükseköğretim kurumlarındaki araştırmaların desteklenmesine ilişkin “iki türlü 

destek” sistemi vardır. Yükseköğretim kurumlarında HEFCE tarafından altyapılar 

desteklenirken, proje ve programlar ise Araştırma Kurulları tarafından 

desteklenmektedir (Avrupa Komisyonu, 2016c:41). 

HEFCE’nin verdiği desteklerin “kaliteye dayalı” olduğu23 ve yükseköğretim 

kurumuna blok ödenek (block grant) olarak verildiği belirtilmektedir. Dolayısıyla 

destekler seçici olarak kurumların mükemmeliyetine göre verilmektedir. Ancak blok 

                                                 
23 Bu değerlendirmede (1) Araştırmanın kalitesi (2) Araştırmanın hacmi (3) Göreceli maliyeti (4) 
Devletin öncelikli alanları itibarıyla hesaplama yapıldığı belirtilmektedir. 
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ödenek olarak verilen ödeneklerin üniversite tarafından stratejik ve önemli gördüğü 

alanlara kullanılmasının mümkün olduğu ve dolayısıyla üniversitelerin otonom 

yapısına uygun esnek bir sistem olduğu belirtilmektedir (Avrupa Komisyonu, 

2016c:41). 

HEFCE, “Araştırma Mükemmeliyet Çerçevesi” (Research Excellence 

Framework) sistemi aracılığıyla periyodik olarak yükseköğretim kurumlarında 

gerçekleştirilen araştırmanın kalitesine yönelik değerlendirmeler yapmaktadır. 

Böylelikle, kamu yatırımının ne ölçüde etkin ve verimli kullanıldığının 

değerlendirilmesi yapılarak hesap verilebilirlik mekanizması işletilmektedir.24 

2.2.2.1.1 Mühendislik ve Fizik Araştırma Kurulu (EPSRC) 
EPSRC, bilgi teknolojilerinden yapı mühendisliğine, matematik alanından 

malzeme bilimine kadar geniş bir alanda yıllık 800 milyon sterlinden fazla destek 

sağlamaktadır.25 EPSRC, 1965-1981 yılları arasında Bilim Araştırma Kurulu olarak 

isimlendirilmiş ve Bilim Bakanlığı bu Kuruldan sorumlu kuruluş olarak yer almıştır. 

Araştırma öncelikleri ve finansman ile ilgili stratejik kararlar bu Kurul aracılığıyla 

verilmiştir. 1981 ve 1994 yılları arasında Bilim ve Mühendislik Araştırma Kurulu ismi 

altında faaliyet gösteren Kurul; astronomi, biyoteknoloji ve biyoloji bilimleri, uzay 

araştırmaları, parçacık fiziği gibi mühendislik alanlarını da kapsayarak faaliyetlerini 

devam ettirmiştir. 1994 yılında bugünkü adını alan Kurul farklı Kurulların kurulması 

ile daha belirgin görevler üstlenmiş ve alt bilim alanlarından da sorumlu olmaya 

başlamıştır.26 

2.2.2.1.1.1 EPSRC’nin desteklediği araştırma altyapılarına bir örnek: Diamond 

Işık Kaynağı 

Orijinal adı “Diamond Light Source” olan Birleşik Krallığa ait sinkrotron 

araştırma altyapısı Oxfordshire’da Harwell bilim ve yenilik kampüsünde yer 

almaktadır (Şekil 2.2). Sinkrotron, bilim adamlarının fosillerden jet motorlarına, 

virüslerden aşılara kadar her şeyi denemek için kullanabilecekleri parlak ışığı üreterek 

elektronların gücünden yararlanan dev bir mikroskop gibi çalışmaktadır. Elektronları 

                                                 
24 (çevrimiçi) http://www.ref.ac.uk/2014/about/ 
25 (çevrimiçi) https://www.epsrc.ac.uk/about/ 
26 (çevrimiçi) https://www.epsrc.ac.uk/about/history/ourbeginnings/ 
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neredeyse ışık hızlarına kadar hızlandırarak güneşten 10 milyar kat daha parlak bir ışık 

çıkarmakta ve bu parlak ışınlar daha sonra “ışın hüzmesi yolu” olarak bilinen 

laboratuvarlara yönlendirilmektedir. Burada, bilim adamları, hastalığa yönelik yeni 

ilaç ve tedavilerden, yenilikçi mühendisliğe ve en ileri teknolojiye kadar geniş bir 

konuyu incelemek için çalışmalarını yürütmektedir. Sinkrotronda, antik tabloların 

parçaları veya virüslerin bilinmeyen yapı parçalarını bilim insanları, geleneksel 

mikroskoplardan 10.000 kat daha güçlü bir cihaz kullanarak inceleyebilmektedir.27 

Diamond Işık Kaynağı, dünyadaki en gelişmiş bilimsel tesislerden biridir ve 

öncü yetenekleri Birleşik Krallık’ı bilimsel araştırmaların ön saflarında tutmayı 

başarmaktadır. Altyapı, Diamond Light Source Limited Şirketi adlı bir şirket 

tarafından işletilmekte ve Hükümet ile Araştırma Kurulları’nın ortak yatırımı olarak 

ortaya çıkmaktadır. Wellcome Trust adlı uluslararası bir sivil toplum kuruluşu da 

yaklaşık yüzde 14’lük bir yatırım payıyla altyapıya katkı yapmıştır. Üniversite ve 

sanayi kesimi tarafından 7.000’den fazla kişi altyapıyı biyolojik bilimler, enerji, 

nanobilimler ve çevre bilimleri alanlarında kullanmaktadır. Altyapı kar amacı 

gütmeyen, ortak girişim olarak finanse edilen bir limited şirket olarak Birleşik Krallık 

Hükümeti tarafından kurulmuştur. 500 tam zamanlı çalışan altyapıda görev 

yapmaktadır.  

Şekil 2.2. Diamond Işık Kaynağı’nın Dış ve İç Görünümü 

   
Kaynak: Diamond, http://www.diamond.ac.uk/Home/About/How-Diamond-Works.html, 15.01.2017. 
 
 
 
 

                                                 
27 Ayrıntılı bilgi için bkz. (çevrimiçi) http://www.diamond.ac.uk/Home/About/How-Diamond-
Works.html. 
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2.2.2.1.1.2 EPSRC tarafından desteklenen endüstriyel doktora programları28 

 Mühendislik doktora programı, 1992 yılında EPSRC tarafından kurulmuştur. 

Bu program, endüstrinin ihtiyaçlarını dikkate alan, büyük ölçüde araştırma 

odaklı mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mühendislerin, araştırmacı 

mühendis misyonuyla yenilikçi uygulamalarla yeni fikirleri hayata geçirmesini 

ve kariyerlerinin erken dönemlerinde yüksek mevkilere gelebilmelerini 

hedeflemektedir. 

 Endüstriyel doktora programları ise EPSRC tarafından desteklenen merkezlerin 

bir parçası olarak 2009 yılında finanse edilmeye başlanmıştır. Bu eğitim 

yaklaşımı, pilot ölçekte yoğun olarak yaşam bilimleri alanında başlamıştır. 

 Endüstriyel doktora programları, EPSRC tarafından desteklenen EngD’nin  

(Mühendislik doktora programlarının) geliştirilmiş halidir.  

 EPSRC destekli merkezlerde doktora eğitimi, doktoradaki derslerle araştırma 

projelerini birlikte gerçekleştirerek teorik ve pratiği aynı anda 

öğrenebilmelerine imkan sağlamaktadır. EPSRC destekli 45 yeni merkez 283 

milyon pound taahhüt tutarı ile 5 yıllığına fonlanmıştır. Her yıl her bir merkezde 

10 öğrenciye fon sağlanmaktadır.  

 Endüstriyel doktora programı, endüstri ve üniversitenin birlikte yürüttüğü 

programlardır. Temel amaçları, araştırmacı mühendise iş dünyasında öncü 

araştırmalarda yer vererek ciddi anlamda deneyim sağlamak, üniversite ve 

endüstri grupları arasında yüksek düzeyde iş birliği çerçevesi ve mekanizması 

oluşturmak, literatüre teknik disiplin, endüstriyel sektör ve disiplinler arası 

çalışmalar yönünden katkı sağlayabilmektir. 

 Mühendislik Doktora programının akademik açıdan doktora (PhD) düzeyinde 

olması gerekmektedir. Bununla birlikte, eğitim esnek, bireysel ve destek veren 

kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına göre oluşturulmaktadır.  

 Programda doktora süresi 4 yıllıktır. Program kapsamında doktora süresinin 

yüzde 75’i işbirliği yapan firmanın proje işlerinde (1’den fazla proje olabilir), 

yüzde 25’inin ise doktora dersleri için harcanması gerekmektedir. 

                                                 
28 Ayrıntılı bilgi için bkz. (çevrimiçi) https://www.epsrc.ac.uk/skills/students/centres/pre2013/idd/ 
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 Program ile geleceğin endüstriyel araştırmacı liderlerini yetiştirmek öncelikli 

bir amaç olduğundan temel ticari unsurları dikkate almadan araştırmaya 

odaklanmak gerekmektedir. 

 Tüm merkezler, EPSRC önderliğinde 5 yıllık program süresinin 3. üncü yılında 

denetlenmektedir.  

Tablo 2.2’de İngiltere’de EPSRC tarafından yürütülen Sanayi Doktora 

Programları’ndan örnekler yer almaktadır. 

Tablo 2.2. İngiltere’de Sanayi Doktora Programlarından Örnekler  

Endüstriyel Doktora Programı: Ulaşım ve Çevre Southampton Üniversitesi 
 

Endüstriyel Doktora Programı: Dijital Medya, Özel 
Efektler ve Animasyon 

Bath Üniversitesi  
 

Endüstriyel Doktora Programı: Mikro ve Nano 
Materyaller ve Teknolojiler 

Surrey Üniversitesi 
 

İmalat Teknolojisi Mühendislik Doktora Programı 
Ortaklar: Rolls-Royce, Airbus ve Aero Engine 
Controls) 

Nottingham Üniversitesi 
Birmingham Üniversitesi 
Loughborough Üniversitesi 

Kaynak: EPSRC, https://www.epsrc.ac.uk/skills/students/centres/pre2013/idd, 15.01.2017. 

Endüstriyel Doktora Merkezlerinin (IDC) rollerine ve sorumluluklarına29 

ilişkin ayrıntılı bilgi EK 4’te yer almaktadır.  

2.2.3. Cambridge Üniversitesi ve bağlı araştırma altyapıları 

Cambridge Üniversitesi, “Times Higher Education World University Rankings 

2018”30 listesinde araştırma kriterinden 97,8, atıf kriterinden de 97,5 puan alarak 

Dünya’nın en iyi üniversiteleri arasında yer almıştır. Cambridge Üniversitesi’nde 

farklı profillerde altmış altı adet araştırma altyapısı bulunmaktadır.31 Bu altyapılar 

arasından dikkat çekeni ise üniversite-sanayi işbirliği ile kurulan ve örnek bir model 

olan “İleri Fotonik ve Elektronik Merkezi”dir.  

                                                 
29 Ayrıntılı bilgi için bkz. (çevrimiçi) https://www.epsrc.ac.uk/skills/students/centres/pre2013/idd/ 
30(çevrimiçi) https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university- 
cambridge#ranking-dataset/589595 
31 (çevrimiçi) http://www.cam.ac.uk/research/about/centres-and-institutes/ 
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5.000 m2 kapalı alana sahip İleri Fotonik ve Elektronik Merkezi, HEFCE 

tarafından endüstriyel stratejik ortaklarının taahhütüyle birlikte finansman sağlanarak 

2006 yılında faaliyete geçmiştir. 

İleri Fotonik ve Elektronik Merkezi, fotonik ve elektronik alanlarında çalışan 

Çin, ABD ve Birleşik Krallık’tan 4 uluslararası şirket ve üniversite arasındaki işbirliği 

ile faaliyetlerini devam ettirmektedir. Altyapının yönetim kurulu, 8’i şirketlerden, 8’i 

ise üniversiteden oluşmak üzere toplam 16 üyeden oluşmakta ve her üye eşit oy 

hakkına sahiptir.32 Altyapının amacı, proje bazlı çalışmalarla teknolojik gelişme 

sağlamak, ortaklarıyla birlikte geliştirdiği teknolojik gelişmeyi ticarileştirmektir. 

Şirketlerdeki araştırmacılarla, üniversitedeki ilgili alandaki araştırmacıların değişimi 

teşvik edilmekten ziyade bir kural olarak konulmuştur.33 EPSRC’den de araştırma 

projesi desteği almıştır.  

Sonuç olarak, Birleşik Krallık’ın Ar-Ge ve araştırma altyapıları ekosisteminde 

lider kurumlar olan Araştırma Kurulları ve HEFCE ile hem araştırmaya finansman 

sağlanmakta hem de bu kurumlar araştırma altyapısı kurulmasında ve geliştirilmesinde 

belirgin bir rol oynamaktadır. Araştırma altyapıları finansman, yönetim, izleme-

değerlendirme-performans, insan kaynağı, işbirlikleri gibi hususlarda bu kurumların 

himayesi altındadır. Bu yetkin ve kapasitesi yüksek kurumlar aracılığıyla araştırma 

altyapılarının yaşam döngülerindeki kurulum, gelişme ve olgunluk aşamaları için 

gerekli destek mekanizmaları uygulanmaktadır.  

2.3. Almanya 

2.3.1. Mevcut Durum 

AB ülkeleri arasında bilim, teknoloji ve yenilik faaliyetleri açısından 

performansı en iyi ülkelerden birinin Almanya olduğu görülmektedir. Nüfus ve GSYH 

bakımından birinci sırada yer alan Almanya’nın 2016 yılı Aralık ayı sonu verilerine 

göre 82,8 milyon34 nüfusu vardır ve AB ülkeleri arasında toplam GSYH’nin yüzde 

21’ini, toplam Ar-Ge harcamalarının yüzde 30’unu, AB’deki toplam nüfusun ise 

                                                 
32 (çevrimiçi) http://www-cape.eng.cam.ac.uk/cape/organisation/steering-committee/ 
33 (çevrimiçi) http://www-cape.eng.cam.ac.uk/cape/key-features/ 
34 (çevrimiçi) http://www.dw.com/tr/almanyan%C4%B1n-n%C3%BCfusu-83-milyona-yakla%C5 
%9Ft%C4%B1/a-37295272, 10.03.2017.  
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yüzde 16’sını karşılamaktadır (Avrupa Komisyonu, 2016d:6). AB’nin yenilik ulusu 

olma hedefi yolunda önemli bir güç olan Almanya, bilimsel çıktıları ve yüksek 

teknolojili ürünleri ile başarılı bir ülke konumundadır. 

Grafik 2.8’de Almanya’ya ait Ar-Ge yoğunluğu verileri incelendiğinde, Ar-Ge 

yoğunluğunun 2002 yılından itibaren yükselen bir eğilim ile yüzde 2,42 değerinden 

yüzde 2,90 değerine yükseldiği görülmektedir. Toplam Ar-Ge harcamasının tutarı ise 

2014 yılında 83,9 milyar avroya ulaşmıştır. 

Grafik 2.8. Almanya’nın Ar-Ge Yoğunluğu (Yüzde) 

 
Kaynak: OECD Stats, http://stats.oecd.org, 20.01.2017.  

Almanya'nın çok katmanlı bilim, teknoloji ve yenilik sistemi vardır. Alman Ar-

Ge altyapısı, neredeyse tüm disiplinleri barındıran çok sayıda araştırma olanağını ve 

nitelikli insan gücünü kapsayacak şekilde geniş bir yelpazede tasarlanmıştır. Alman 

Ar-Ge yenilik sistemini katmanlaştıran 2 önemli husus bulunmaktadır (Avrupa 

Komisyonu, 2016d:15):  

 Araştırma-geliştirme-yenilik faaliyetlerinin sorumlulukları Federal Hükümet 

ve aynı zamanda 16 eyalet hükümeti (Bundeslaender ya da kısaca Laender) 

tarafından paylaşılmaktadır.  

 İkinci olarak ve ilk katmanla çakışan durum ise araştırma, sadece 

üniversitelerde ve firmalarda değil, aynı zamanda üniversite dışı enstitüler ve 

uygulamalı bilimlerle ilgilenen üniversitelerde de yürütülmektedir. 

Almanya'da kamu tarafından finanse edilen 800'den fazla araştırma enstitüsü 

ve firmaların Ar-Ge merkezleri bulunmaktadır. Belirlenen alanlarda ve bölgelerde 
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araştırma enstitüleri ile firmaların araştırma ve geliştirme faaliyetleri için 

kümelenmeleri sağlanmaktadır.35 

Almanya'da Ar-Ge harcamalarının neredeyse üçte ikisi özel sektör tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Özel sektör tarafından yürütülen Ar-Ge, özellikle otomotiv 

üretimi gibi orta-yüksek teknoloji endüstrilerinde güçlüdür. Ar-Ge ve ticarileştirme, 

birçok Alman şirketinin stratejisinin önemli bir bileşenidir (Avrupa Komisyonu, 

2016d:15).  

Topluluklara ve birliklere bağlı faaliyet gösteren enstitüler, temel 

araştırmalardan uygulamalı araştırmalara kadar geniş bir yelpazeyi kapsar ve tüm 

kullanıcılara hizmet verir. Birçok araştırma enstitüsü müdürü aynı zamanda 

üniversitede profesör olarak çalışmaktadır.  

Almanya'daki temel araştırmalar için fon sağlama konusunda Alman Araştırma 

Vakfı (DFG) hayati önem taşımaktadır. Proje finansmanı ile de kurumsal fonlara ilave 

fon sağlanmaktadır. DFG, üniversitelerde ve üniversite dışı araştırma kurumlarında 

rekabete dayalı bir seçim süreci sonucunda bilim insanları ve akademisyenler 

tarafından gönderilen en iyi araştırma projeleri tekliflerini seçmektedir. Fonlama, tipik 

olarak, aşağıdan-yukarıya bağımsız bir değerlendirme süreci ile belirlenmektedir. 

İnceleme süreci karmaşık ve çok katmanlıdır36. Şöyle ki: DFG merkez ofisi, çıkar 

çatışmalarından kaçınacak şekilde bağımsız değerlendiricileri (yılda yaklaşık 15.000) 

belirlemekte, değerlendiriciler ise proje tekliflerinin akademik mükemmellik, 

uygunluk ve özgünlüğünü değerlendirmektedir. İnceleme komitesi üyeleri, en iyi proje 

başvurularının seçimi için değerlendirme ve karşılaştırma yapmaktadır. İnceleme 

komitesinde farklı ülkelerden (ABD vs.) uluslararası düzeyde tanınırlığı olan kişiler 

de yer almaktadır (DFG, 2015:30). 

Kamu tarafından finanse edilen araştırmaların büyük bir kısmı iyi işleyen 

üniversite sisteminde ve üniversite dışı kamu araştırma enstitülerinde yapılmaktadır. 

Araştırma faaliyetleri çoğunlukla bütçelerinin bir kısmı kamu kesimi tarafından 

                                                 
35 Ayrıntılı bilgi için bkz. (çevrimiçi) http://www.germaninnovation.org/research-and-
innovation/german-research-landscape. 
36 Ayrıntılı bilgi için bkz. (çevrimiçi) 
http://www.dfg.de/en/research_funding/proposal_review_decision/reviewers/index.html 
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fonlanan ve kendilerine ait karar organları olan büyük araştırma organizasyonlarında 

gerçekleştirilir. Bu yapılar şunlardır: 

 Max Planck Topluluğu (MPG),  

 Fraunhofer Topluluğu (FhG),  

 Helmholtz Birliği (HGF), 

 Leibniz Birliği (WGL), 

 Alman Araştırma Vakfı (DFG). 

2.3.2. Önemli kurumsal yapılar 

2.3.2.1. Max Planck Topluluğu  
1948 yılında kurulan MPG, doğa bilimleri, yaşam bilimleri, sosyal bilimler ve 

beşeri bilimler alanlarında temel araştırmalar yürüten 83 enstitüyü kapsar. 2014 yılında 

topluluğun toplam bütçesi 1,8 milyar Avro olup, bu tutarın yüzde 86'sı kamu kesimi 

tarafından karşılanmıştır (Avrupa Komisyonu, 2016d:39). Topluluk, bütçesinin 

önemli bir kısmı federal hükümet tarafından karşılanmasına rağmen bir kamu 

organizasyonu değildir. 2016 yılı sonu verilerine göre 14.036’sı bilim adamı olmak 

üzere toplam 22.995 personel Topluluğa bağlı enstitülerde çalışmaktadır. Ayrıca 

Topluluktaki bilim adamlarının yüzde 47’si Almanya dışından gelenlerden 

oluşmaktadır.37 

MPG’de akademik komiteler vasıtasıyla yürütülen uluslararası katılımı güçlü, 

çok yönlü ve genişletilmiş değerlendirmeler sistemi vardır38. MPG, yeni araştırma 

olanakları veya gereksinimleri ile ilgili olarak orta ve uzun vadeli fırsatları düzenli 

olarak değerlendiren bir komisyona sahiptir. Ayrıca MPG, yenilikçi konuları teşvik 

etmek ve mükemmel yetenekleri desteklemek için stratejik bir yenilik fonu kurmuştur. 

2.3.2.2. Fraunhofer Topluluğu  
Topluluk, araştırma ve teknolojinin uygulanmasına odaklanan 69 enstitüden ve 

araştırma biriminden oluşmaktadır. 2014 yılı bütçesi yaklaşık 2 milyar Avro’dur. Bu 

bütçenin yüzde 31'i kamu kaynağı ile finanse edilmiştir (Avrupa Komisyonu, 

                                                 
37 (çevrimiçi) https://www.mpg.de/facts-and-figures 
38 Ayrıntılı bilgi için bkz. (çevrimiçi) https://www.mpg.de/9704077/Evaluation2015.pdf (1/2016) 
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2016d:39). Bünyesinde yaklaşık olarak 23 bin araştırmacı bulunmakta ve başka 

ülkelerde de (ABD, Çin, Brezilya, Birleşik Krallık, İtalya, Brüksel ofisi gibi) iştirakleri 

bulunmaktadır39. Toplam bütçesinin yüzde 60'ı, özel sektöre ait rekabetçi proje fonları 

çekme konusunda güçlü olan belirli enstitülerin arasında dağıtılmaktadır (Blok 

fonlama). Kalan bütçe ise, projelere değerlendirme süreçlerine dayalı olarak doğrudan 

ve rekabetçi bir yolla tahsis edilmektedir (Rekabetçi fonlama). Topluluğun faaliyet 

alanlarının temelinde uygulamalı araştırmalar olduğu için özel sektörden çekebildiği 

fonlar sayesinde kamu kesimi tarafından Topluluğa aktarılan kaynağın diğer Topluluk 

ve birliklere göre daha düşük olduğu görülmektedir. 

Şekil 2.3’te de belirtildiği üzere, Fraunhofer Topluluğunun yönetim yapısında 

yer alan başlıca aktörlerin görevleri aşağıdaki gibi özetlenebilir (Fraunhofer, 2010): 

 Senato: Üniversite, kamu ve özel sektörden alanında seçkin temsilciler ile 

eyalet ve federal hükümet temsilcileri ile Bilimsel ve Teknik Danışma 

Kurulu’ndan oluşur. Toplam üye sayısı 30’dur ve yılda 2 kez toplanır. Senato, 

temel bilim ve araştırma politikasıyla ilgili karar almaktan sorumludur. Aynı 

zamanda, Fraunhofer’a ait araştırma birimlerinin kurulması, birleştirilmesi, 

devredilmesi ve kapatılması ile ilgili kararları da alır. Senato ayrıca, Yönetim 

Kurulu üyelerini seçmekle sorumludur. 

 Genel Kurul: Genel Kurula resmi üyelik, Senatonun, Yönetim Kurulunun, 

enstitü müdürlerinin ve enstitü yönetim kurullarının üyelerine açıktır. Normal 

üyelik, Fraunhofer Enstitülerinin çalışmalarını desteklemek isteyen gerçek 

kişiler ve tüzel kişiler için geçerlidir. Fahri üyeler ise, başarılı çalışmaları ve 

faaliyetleri kapsamında Fraunhofer Enstitülerinde çalışan araştırmacılar ve 

müşterileri arasından seçilebilir. Genel Kurul, yılda bir kez toplanır. Senato 

üyelerini seçer ve Yönetim Kurulunun sorumluluklarını belirler.  

 Bilimsel ve Teknik Danışma Kurulu: Bilimsel ve Teknik Danışma Kurulu, 

topluluğun danışma organıdır. Kurul, enstitülerin yöneticileri ile her enstitünün 

bilimsel ve teknik personelinden seçilmiş temsilciler arasından seçilen toplam 

9 üyeden oluşan bir yönetime sahiptir. Kurul, yönetim kuruluna ve diğer 

                                                 
39 Ayrıntılı bilgi için bkz. (çevrimiçi) https://www.fraunhofer.de 
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kurucu organlara önem taşıyan konularda tavsiyelerde bulunmakla görevlidir. 

Özellikle, araştırma ve insan kaynakları politikasıyla ilgili tavsiyelerini iletir. 

Ayrıca, Bilimsel ve Teknik Danışma Kurulu, yeni enstitülerin kurulması veya 

mevcut enstitülerin kapatılması ile ilgili görüşlerini bildirir ve enstitü 

direktörlerinin belirlenmesine ilişkin tavsiye karar verir. 

 Başkanlık Konseyi: Topluluğun özel sektör stratejisi ile ilgili karar alma 

süreçlerinde katılım sağlar ve yönetim kurulunun kararlarının uygulanmasında 

yardımcı olur. Konsey üyeleri, yönetim kurulu ve Şekil 2.3’te yer alan 7 grubun 

temsilcilerinden oluşmaktadır. 

 Yönetim Kurulu: Yönetim Kurulu, Topluluğun faaliyetlerini yönetmekten 

sorumludur ve Topluluğu temsil eder. Toplam üye sayısı 5’tir ve üyeler 5 

yıllığına seçilir. Topluluğun bilim, teknoloji ve yenilik politikalarındaki temel 

alanlarını belirler ve iş geliştirme ve finansman planlarını hazırlar. Yürütme 

Kurulu ayrıca, Topluluk için kurumsal fon sağlamayı görüşür ve enstitüler 

arasında nasıl dağıtılacağına karar verir. Yönetim Kurulunun bir başka görevi, 

enstitülerin yöneticilerini atamaktır. Topluluğu ilgilendiren önemli konularla 

ilgili olarak Genel Kurul’a, Senato’ya ve Bilimsel ve Teknik Danışma 

Kurulu’na yılda en az 1 kere rapor sunar. 

Şekil 2.3. Fraunhofer Topluluğunun Yönetim Yapısı ve Çalışma Alanları 

Not: Bazı enstitülerin çalışma alanları birden fazla grubu kapsadığından dolayı renkli kutucukların 
toplamı 78’dir. 
Kaynak: Fraunhofer-Gesellschaft, https://www.fraunhofer.de/en/about-fraunhofer/profile-structure/ 
structure-organization.html, 20.01.2017.   
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2.3.2.3. Helmholtz Birliği 
1995 yılında kurulan Helmholtz Birliği40, uzun vadeli araştırma sorunları ile 

uğraşan bağımsız 18 bilimsel-teknik ve biyolojik-medikal araştırma merkezinden 

oluşmaktadır. Birliğin 2014 yılında toplam bütçesi 4 milyar Avro olup bu bütçenin 

yüzde 71'i kamu tarafından finanse edilmiştir. Birlik, çoklu araştırma alanlarına 

yayılmış altı stratejik araştırma alanında (Enerji, çevre, sağlık, malzeme, havacılık ve 

ulaştırma) kurumsal fon tahsis etmektedir. Birlik tarafından fonlanan araştırma 

programları bağımsız değerlendiriciler tarafından bilimsel kalite ve stratejik önem 

derecesine göre değerlendirilir. Birliğe bağlı merkezlerin beş yılda bir araştırma 

portföyleri değerlendirilir. Birliğin senatosu, 15 milyon Avrodan yüksek bütçeli yeni 

ve büyük stratejik yatırımlarını rekabetçi bir değerlendirme sürecinden geçirerek karar 

verir (Avrupa Komisyonu, 2016d:17-39).  

Birliğin yönetim yapısı, Fraunhofer Topluluğunun yönetim yapısına oldukça 

benzerdir. 

2.3.2.4. Leibniz Birliği  
Leibniz Birliği41, toplumsal, ekolojik ve ekonomik araştırma sorularına 

odaklanan, üniversitelere bağlı olmayan 89 araştırma enstitüsünü kapsamaktadır. 

Birlik, 2014 yılında toplam 1,4 milyar Avro bütçeye sahip olup bu bütçenin yüzde 75'i 

kamu kesimi tarafından finanse edilmiştir. 2011 yılından bu yana, Birliğin her 

enstitüsü, Araştırma ve Yenilik Paktı'na göre her yıl faaliyetlerine bağlı olarak artan 

bir çekirdek bütçeye sahiptir. Birlik başkanlığının kurumlar arasında stratejik ağlar 

kurabilmesi için 2 milyon Avro bütçeli strateji fonu bulunmaktadır. Yeni konuların 

belirlenmesinde ve ortaya çıkan bilimsel ve toplumsal araştırma soruları üzerine 

birlikte çalışmak için ortaklıklar kurması beklenen enstitüler, özerk bir anlayışıyla 

yönetilmektedir (Avrupa Komisyonu, 2016d:17-39). 

2.3.2.5. Alman Araştırma Vakfı  

2014 yılında toplam bütçesi 2,9 milyar Avro olan vakfın, yüzde 65'i kamu 

kesimi tarafından finanse edilmektedir. Vakıf, farklı alanlarda yenilik ekosisteminin 

                                                 
40 Detaylı bilgi için bkz. (çevrimiçi) https://www.helmholtz.de 
41 Detaylı bilgi için bkz. (çevrimiçi) https://www.leibniz-gemeinschaft.de 
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değişen talepleri doğrultusunda (özellikle stratejik konular veya alanlar için) destek 

araçlarını sürekli olarak güncellemektedir. Almanya’da üniversitelerde kurulmuş 

araştırma altyapılarından bir kısmının kurulumu da vakıf tarafından desteklenmiştir. 

Bu altyapılara DFG araştırma merkezleri de denilmektedir. DFG tarafından 

desteklenecek bir merkezin araştırma üniversitesinde yer alması şartı bulunmaktadır. 

Araştırma üniversitesinden disiplinler arası ve öncelikli araştırma alanlarını 

belirlemesi istenmektedir. Böylelikle, üniversitenin belirli bir alanda veya alanlarda 

uzmanlaşması sağlanmakta ve ilgili alanlarda kritik ve nitelikli araştırmacı insan gücü 

de bir arada tutulabilmektedir. Üniversite, bir merkez için en fazla 12 yıla ve yıllık en 

fazla 5 milyon Avroya kadar destek alabilmektedir. Üniversitenin de altyapının 

kurulumunu müteakip işgücü maliyetini karşılaması gerekmektedir. 

Almanya’nın Ar-Ge ekosistemine genel olarak bakıldığında ise aşağıdaki 

bilgilerin aktarılması mümkündür.  

Almanya’da 2016 yılı için federal bütçeden Ar-Ge için ayrılan 16,4 milyar 

Avro’nun büyük bir kısmı yukarıda gruplandırılan araştırma toplulukları ve birlikleri 

tarafından kullanılmıştır (Avrupa Komisyonu, 2016d:36). 

Araştırma toplulukları ve birliklerinden 2010 yılında Avrupa Patent Ofisi’ne 

(EPO) 1.100 patent başvurusu yapılmış iken,  Alman üniversitelerinden ise 552 

başvuru yapılmıştır (Dornbusch ve Neuhausler, 2015:11). Bununla birlikte 

üniversiteler ile araştırma toplulukları ve birliklerinde yapılan araştırmaların ayrılması 

mümkün değildir. 2014 yılında araştırma organizasyonlarında görev yapan 1.125 

çalışan, üniversitede de profesör olarak çalışmalarını sürdürmüştür  (GWK, 2015:36-

37). 

Alman yenilik ekosisteminde son yıllarda üniversitelere yönelik olarak eğitim 

ve Ar-Ge’nin fonlanması hususlarında çok önemli 2 değişiklik yaşanmıştır. Bu 

değişiklikler, araştırma altyapılarına ilave olarak önemli kaynak sağlayabilecektir. Bu 

değişiklikler şunlardır: 

 Birincisi, Federal ve eyalet hükümetleri, Anayasayı Aralık 2014'te 

değiştirmişlerdir (Alman Federal Meclisi, 2014). Daha önce, eyalet hükümetleri 

üniversitelerin finansmanından sorumluyken, Federal Hükümet, yalnızca geçici 
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olarak başlıca programlar yoluyla finansman sağlayabiliyordu. Anayasadaki 

değişimi takiben, Federal Hükümet eyalet hükümetleri ile anlaşmalar yapabilir 

ve yükseköğretimde Ar-Ge'yi devamlı olarak fonlayabilir duruma gelmiştir. 

Yapılan değişikliklerin eyalet üniversitelerinin araştırma ve yenilik profillerini 

çeşitlendirmesi beklenmektedir. Anayasadaki bu değişiklik, Araştırma ve 

Yenilik Uzman Komisyonu (EFI, 2015) tarafından da sürekli talep edilmiştir.  

Federal ve eyalet hükümetleri arasındaki anlaşmalar Alman Ar-Ge sistemini 

güçlendirecek önemli bir potansiyele sahiptir.  

 İkincisi, Almanya'daki Ar-Ge sistemi, araştırma ve üniversite eğitimi 

hususlarında Federal ve eyalet hükümetleri arasındaki anlaşmalardan 

beslenmiştir. Bu anlaşmalar aşağıdakileri kapsamaktadır (Avrupa Komisyonu, 

2016d:20-21): 

 Mükemmellik Girişimi: Yüzde 75’i Federal Hükümet, yüzde 25’i eyalet 

hükümetleri tarafından finanse edilen bir fon paketidir. Amacı, 

üniversitelerde önemli araştırmaları desteklemektir. Bütçesi 2012-2017 

yılları arasında toplam 2,7 milyar Avro olarak gerçekleşmiştir.42 

 Yükseköğretim Anlaşması: Amacı, üniversite eğitiminin hem niceliğini 

hem de niteliğini artırmak, üniversite araştırmalarının uluslararası rekabet 

gücünü yükseltmektir. 2011-2015 yılları arasını kapsayan 7 milyar 

Avro’luk bütçede Federal Hükümet ile eyalet hükümetlerinin katkıları eşit 

şekilde olmuştur.43 

 Araştırma ve Yenilik Sözleşmesi: Araştırma organizasyonlarının 

(Fraunhofer Topluluğu, Helmholtz Birliği, Max-Planck Topluluğu, Leibniz 

Birliği, Alman Araştırma Vakfı) fonları her yıl yüzde 5 artırılacaktır.  

Federal ve eyalet hükümetleri, üniversiteler için 2020'ye kadar uygulanacak 

olan “Yükseköğretim Anlaşması”nın yanı sıra, üniversite dışı araştırma 

organizasyonlarının “Araştırma ve Yenilik Sözleşmesi” ile finansmanına ilişkin 

önemli politika programlarını 2014 yılının Aralık ayında genişletmeye karar vermiştir. 

                                                 
42 Ayrıntılı bilgi için bkz. (çevrimiçi) 
http://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/excellence_initiative/general_information/index.
html. 
43 Ayrıntılı bilgi için bkz. (çevrimiçi) https://www.bmbf.de/de/hochschulpakt-2020-506.html 
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İkinci genişletme, yükseköğretimde 760 bin yeni öğrenci sağlamak için tasarlanmıştır. 

Bu amaçla, Federal Hükümet 9,9 milyar Avro, eyalet hükümetleri ise 9,4 milyar Avro 

tutarında kredi sağlayacaktır (NRP, 2016:40). Yükseköğretim Anlaşması’ndaki 

önemli bir değişiklik, toplam fonun yüzde 10'unun eğitimde kalite iyileştirmeleri 

sağlanarak mezuniyet oranlarını artırmak amacıyla tahsis edilmiş olmasıdır. Ayrıca 

Anlaşmaya göre, üniversitelerin, DFG’den aldıkları ödenekler 2016 yılından itibaren 

yüzde 20'den yüzde 22'ye yükseltilmiştir. Federal Hükümet bütçenin yüzde 20’lik 

kısmını sağlamaya devam ederken, eyalet hükümetleri ise ilave yüzde 2'yi 

karşılamaktadır. 

Şekil 2.4. Araştırma Organizasyonlarının Ar-Ge faaliyetleri sonucu özel 
sektörden lisans gelirleri hariç elde ettiği gelir (Milyon Avro) 

 
Kaynak: Avrupa Komisyonu (2016d) 

Şekil 2.4’te de görüleceği üzere uygulamalı araştırmalara ağırlık veren ve özel 

sektörle daha fazla işbirliği yürüten Fraunhofer Topluluğu’nun geliri lisans gelirleri 

hariç 2014 yılında yaklaşık 500 milyon Avro’dur. Ancak temel araştırmalara ağırlık 

veren Max Planck Topluluğu’nun geliri düşük kalmıştır. Bu noktada önemle şu da 

belirtilmelidir ki; daha önceki bölümlerde belirttiğimiz 1’den 9’a kadar 

numaralandırılan THS’nin her birindeki araştırmalar birbirinden önemli, değerli ve 

kritiktir. Örneğin temel bir araştırma yapmadan uygulamalı bir araştırmaya, 

uygulamalı bir araştırmayı yapmadan ürün geliştirmeye, ürün geliştirmeden de ürünün 

ticarileştirilmesi aşamasına geçmek pek mümkün olmayabilir. Max Planck Topluluğu, 

finansman açısından diğer araştırma organizasyonlara göre pek başarılı olamasa da 18 

Nobel ödülü alması, her yıl 15.000’in üstünde nitelikli bilimsel yayın üretmesi 

araştırma altyapılarının kamu tarafından özenle takip edilmesi, izlenmesi, etkin bir 
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destek mekanizması ile düzenli olarak fonlanması gerektiğini gözler önüne 

sermektedir. 

2.3.3. Münih Üniversitesi ve bağlı araştırma altyapıları 

Münih Üniversitesi, “Times Higher Education World University Rankings 

2018”44  listesinde atıflar kriterinden 91,3, endüstriyel gelirler kriterinden ise 100 puan 

alarak Almanya’daki üniversiteler arasında birinci sırada olmayı başarmıştır. Münih 

Üniversitesi, Almanya’da üniversiteler ile önemli kurumsal yapıların birbirleriyle içi 

içe yoğun bir şekilde çalışabilmesine iyi bir örnektir. Üniversiteye bağlı olarak önemli 

araştırma kurumlarıyla birlikte çalışan bir merkeze örnek olarak “Entegre Edilmiş 

Protein Bilimi Merkezi” (Center For Integrated Protein Science Munich (CIPSM) 

verilebilir.45 Bu altyapı, Münih Teknik Üniversitesi, nörobiyoloji ve biyokimya 

alanında çalışan Max Planck Enstitüleri ile Helmholtz Birliğinden ilgili bilim 

adamlarını bir araya getirmektedir. Altı adet araştırma alanında46 altyapının faaliyetleri 

koordinatörler tarafından yürütülmektedir. Her araştırma alanında Münih ve Münih 

Teknik Üniversiteleri’nden birer adet deneyimli araştırmacı koordinatör olarak görev 

yapmaktadır. Ayrıca altyapının bünyesinde lisansüstü programlarının yürütüldüğü bir 

enstitü de bulunmaktadır.  

Sonuç olarak, Almanya’nın Ar-Ge ve araştırma altyapıları ekosisteminde lider 

kurumlar olan Max Planck Topluluğu, Fraunhofer Topluluğu, Helmholtz Birliği, 

Leibniz Birliği ve Alman Araştırma Vakfı ile hem araştırmaya finansman sağlanmakta 

hem de bu kurumlar araştırma altyapısı kurulmasında ve geliştirilmesinde belirgin bir 

rol oynamaktadır. Araştırma altyapıları finansman, yönetim, izleme-değerlendirme-

performans, insan kaynağı, işbirlikleri gibi hususlarda bu kurumların himayesi 

altındadır. Bu yetkin ve kapasitesi yüksek kurumlar aracılığıyla araştırma 

altyapılarının yaşam döngülerindeki kurulum, gelişme ve olgunluk aşamaları için 

gerekli destek mekanizmaları uygulanmaktadır. 

                                                 
44 (çevrimiçi) https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/lmu-munich#ranking 
-dataset/589595 
45 (çevrimiçi) http://www.cipsm.de/about/munich-center-of-excellence/ 
46 (çevrimiçi) http://www.cipsm.de/research-areas/ 
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2.4. Güney Kore 

2.4.1. Mevcut Durum 

1970 yılında kişi başı milli geliri 255 ABD Doları olan Güney Kore, yıllar 

boyunca bilim ve teknoloji alanlarında gerçekleştirdiği atılımlar ve ihracata dayalı 

büyüme politikaları sayesinde dünyanın en önemli teknoloji ülkelerinden biri haline 

gelerek, 2015 yılı itibarıyla kişi başı cari milli gelirini yaklaşık 27 bin ABD Doları 

seviyesine yükseltmiştir.  

Güney Kore’de bilim, teknoloji ve yenilik sisteminin gelişimi 3 dönemde 

incelenebilir (OECD, 2009:58-60): 

 Taklit Süreci (1960-1980): Teknoloji transferi yoluyla doğrudan yabancı 

yatırım ile sanayileşme süreci hızlanmıştır. 

 Değişim Süreci (1980-1990): İthal ikameci ve korumacı politikalar azaltılmaya 

başlanarak teknoloji transferinin ve kamu araştırmalarının yetersiz kaldığı 

düşünülerek özel sektöre (Samsung, LG, DAEWOO gibi) kendi araştırma 

altyapısını kurması için ciddi teşvikler sağlanmıştır. 

 Yenilik Süreci (1990-devam ediyor): Asya krizi ile birlikte Ar-Ge temelli 

büyük firmalara göre daha esnek, dinamik ve yenilikçi KOBİ’lere teşvikler 

uygulanmaya başlanmıştır.   

Güney Kore’nin Ar-Ge harcamalarının GSYH’ya oranına bakıldığında 2000’li 

yıllardan itibaren yükselen bir seyir izlediği görülmektedir. 1990’lı yıllarda yüzde 1 

oranını yakalayan Güney Kore, 2014 yılında yüzde 4,29 seviyesine ulaşarak bu alanda 

dünya lideri olmuştur. Yıllar itibarıyla ülkenin Ar-Ge yoğunluğundaki değişim Grafik 

2.9’da gösterilmiştir.   
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Grafik 2.9. Güney Kore’nin Ar-Ge Yoğunluğu (Yüzde) 

 
Kaynak: OECD Stats, http://stats.oecd.org/, 02.03.2017. 

Güney Kore’de Ar-Ge yönetiminde Bilim, Bilişim Teknolojileri ve Planlama 

Bakanlığı (Bilim Bakanlığı) ile Strateji ve Finans Bakanlığı ön plana çıkmaktadır. 

Ayrıca birçok bakanlığın Ar-Ge enstitüleri de sistemde yer almaktadır. Bilim 

Bakanlığı, kamu Ar-Ge yatırım bütçesinin hazırlanması, bilim, teknoloji ve yenilik 

alanındaki politikaların oluşturulması ve Ar-Ge faaliyetlerinin izleme ve 

değerlendirilmesinden sorumlu tutulmuştur.   

Kamu ve üniversitelerdeki araştırma altyapılarının ülkenin en büyük araştırma 

bölgelerinden biri olan Daeduck’taki firma sayılarına olan etkisi Grafik 2.10’dan 

görülebilir. Grafikten de görüleceği üzere kamu araştırma altyapılarının firmaların 

teknoloji altyapısı ve yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamaları nedeniyle yeni 

kurulan firma sayısında önemli bir etkisi olduğu görülmektedir. 
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Grafik 2.10. Daeduck Bölgesindeki Araştırma Altyapılarının ve Firmaların 
Sayısının Yıllar İtibarıyla Değişimi  

Kaynak: Kore İstatistik Sistemi, http://kostat.go.kr/eng, 05.03.2017. 

Kamu araştırma enstitülerinin yeni şirket kurmada önemli bir katkısı vardır. 

Enstitüler, fikri ve sınai mülkiyet haklarının bir kısmının kamuya ait olması şartıyla 

şirketlerin kurulmasına destek vermektedir. Destek sağlanan firmaların faaliyetlerini 

daha uzun vadeli sürdürebildiği görülmüştür. Daeduck bölgesinde firmalara Ar-Ge 

çalışmalarının ticarileşmesi için sağlanan destekler ise şunlardır (OECD, 2009:236-

252): 

i) Ticareti geliştirme ile ilgili danışmanlık, 

ii) Üretim öncesi prototip desteği, 

iii) Yerel vergi indirimleri ve muafiyetleri (İlk 7 yıl yüzde 100, sonraki 3 yıl 

yüzde 50 vergi muafiyeti ve indirimi). 

Güney Kore’nin bilim, teknoloji ve yenilik ekosistemindeki en önemli kurgu 

özel sektör ile kamu araştırma enstitülerinin ortak çalışabilirliğinin sağlanmasıdır. Bu 

durum, 1960’lardan itibaren yürütülen akıllı uzmanlaşma stratejisinin bir sonucudur.  

Uluslararası marka değeri büyük firmaların yaratılmasında devletin üstlendiği rol net 

bir şekilde çizilmiş ve devlet bu firmalara doğrudan ve dolaylı teşviklerle destek 

sağlamıştır. Samsung, LG ve DAEWOO gibi firmalar bu akıllı uzmanlaşma 

stratejisinin ürünleridir. 
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Güney Kore’nin 1960’dan günümüze kadarki bilim, teknoloji, yenilik ve 

sanayi politikalarına dair özet bilgiler Tablo 2.3’te sunulmuştur. Güney Kore’nin 

başarısındaki önemli politikalar, Tablo 2.3’nün de yardımıyla maddeler halinde şu 

şekilde özetlenebilir (TTGV, 2009:31): 

 Yüksek teknolojiler hususunda odak sektörler belirlenmiştir. Örneğin odak 

sektör olarak belirlenen bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün ülkenin 

GSYH büyümesine olan katkısı 2000 yılında yüzde 46 seviyesine ulaşmıştır 

(ESCAP, 2009:2).   

 İhracata dayalı büyüme stratejisinde ileri teknoloji odaklı büyüme kararı 

alınmış ve ihracat ürünlerini düşük teknolojiden ileri teknolojiye dönüşümü 

başarılmıştır.  

 Ar-Ge harcamalarındaki özel sektör payı hızla yükselmiş ve kamu sektörünün 

payı düşmüştür. Özel sektörün payının artırılması, üretilen bilgi ve 

teknolojinin ticarileştirilerek uluslararası piyasalara girebilmesini sağlamış ve 

bu gelişme ekonomik büyümeyi de beraberinde getirmiştir.  

 Özellikle 1980’lere doğru taklit sürecinin yeterli olamayacağı anlaşılmış, 

yurtiçi Ar-Ge’nin geliştirilmesi için kamu araştırma enstitüleri kurulmuş ve 

özel sektöre Ar-Ge yatırımları için önemli teşvikler ve destekler verilmiştir. 

Hükümet tarafından Samsung ve LG gibi büyük aile şirketlerine önemli 

destekler verilerek bu şirketlerin riskli ve yüksek maliyetli Ar-Ge 

çalışmalarında yer almaları sağlanmıştır.  

 Araştırmacı insan gücünün niceliğinin ve niteliğinin artırılmasına ve ülkeye 

çekilmesine özel önem verilmiştir (Luthria ve Maskus, 2003:144).  

Kararlılıkla uygulanan politikalar neticesinde; ulusal tasarruf oranı, imalat 

sanayi katma değerinin ulusal gelir içerisindeki payı, sabit yatırımın ulusal gelir 

içerisindeki payı, ileri teknolojik ürünlerin ihracat içerisindeki payı gibi göstergeler 

1960’dan bu yana ciddi bir şekilde artış göstermiştir. 
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Tablo 2.3. Güney Kore’nin 1960’dan Günümüze Bilim, Teknoloji, Yenilik ve 
Sanayi Politikaları  

 1960 – 1980 1980 – 1990 1990 – 2000 2000 ve sonrası 

Bilim ve 

Teknoloji 

Politikaları 

- İlk devlet 
araştırma enstitüsü 
olan Bilim ve 
Teknoloji Enstitüsü 
(KIST) ve Bilim ve 
Teknoloji 
Bakanlığı (MoST) 
kurulmuştur. 

- Vergi 
muafiyetlerini 
kapsayan ilk Bilim 
ve Teknoloji 
Teşvik Yasası 
Yürürlüğe 
girmiştir. (1967) 

- Ulusal Ar-
Ge Programı 
(1982) 

- Daeduck 
teknoparkının 
kurulması 

- Özel 
firmalara Ar-
Ge teşvikleri 
(vergi ve 
finansal 
teşvikler)  

- Ulusal Bilim 
ve Teknoloji 
Konseyinin 
kurulması 

- 5 yıllık 
yenilik planı 
(1997) 

- Bilim ve 
Teknoloji 
Vizyonu 2025 
(1999) 

- Üniversite 
araştırmalarının 
teşviki 

- İlk ulusal 
teknoloji yol 
haritasının 
hazırlanması 

- Bilim ve 
Teknoloji 
Bakanlığı’nın 
yeniden 
yapılandırılması 

Sanayi 

Politikasının 

Ana Hatları 

- 1960’lar:İthal 
ikameci sanayilerin 
gelişimi, ucuz 
işgücü avantajı ile 
tarım, tekstil gibi 
sektörlerin ön 
planda olması 

- Doğrudan yabancı 
yatırımlar ve 
teknoloji transferi 

- 1970’ler: Ağır 
sanayiye geçiş 

- Yerli Ar-Ge 
kapasitesinin 
geliştirilmesine 
yönelik teşvikler 

- Teknoloji 
yoğun 
sektörlere 
geçiş 

- Tek başına 
teknoloji 
transferi ve 
araştırma 
enstitülerinin 
yetersiz 
kalması, 
firmaların 
kendi Ar-Ge 
yapılarını 
kurmaları ve 
geliştirmeleri 
için teşvik 
edilmesi 

- İleri teknoloji 
sektörlerinde 
gelişme 

- Talebe 
yönelik 
teknoloji 
geliştirme 
sisteminin 
güçlendirilmesi 

- Asya krizi ve 
sonrasında 
şirket yapıları 
ile gelen 
düzenlemeler 
ve yaşanan 
değişimler 

- Var olan ileri 
teknoloji 
sektörlerinde 
ilerlemenin yanı 
sıra 
biyoteknoloji ve 
nanoteknolojiye 
geçiş 

- Geleneksel 
KOBİ 
yapılanmasından 
farklı olarak Ar-
Ge temelli 
KOBİ’lerin 
yaygınlaşması 

Kaynak: TEPAV, 2010 ve OECD, 2009. 

 Genel olarak, bir ülke zenginleşmeye başladıkça temel araştırmaya daha çok 

yatırım yapar. Ancak tam tersine Güney Kore, büyüdükçe temel araştırmaya daha az 

kaynak ayırmıştır (TTGV, 2009:43). Güney Kore, temel araştırmaya yoğunlaşan 

üniversitelerden ziyade kamu araştırma enstitülerini destekleme yolunu seçmiştir. 

Özel sektörün faydasına olacak şekilde uygulamalı araştırmaların desteklenmesi ön 

planda tutulmuş, temel araştırmalar ise geri planda kalmıştır. İnovasyon sürecinde 

önemli bir yol kat eden Güney Kore, son zamanlarda temel bilimlerde atılım 
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sağlayabilmek için üniversitelere daha fazla kaynak aktararak üniversitelerin fiziki ve 

beşeri kapasitesini artırmaya yönelmiştir. 

2.4.2. Önemli kurumsal yapılar 

Kamu araştırma enstitüleri, Güney Kore’de kamu araştırmalarında en önemli 

kurumsal yapılardır. Söz konusu enstitüler, kamu tarafından sağlanan mali destekle 

faaliyetlerini sürdürmelerine rağmen, özel kanunlar ve Kamu Araştırma Merkezlerinin 

Kurulması ve Desteklenmesine Dair Kanun (1999) çerçevesinde çalışan bağımsız 

kamu dışı organizasyonlardır. İlk kamu araştırma enstitüsü ise Kore Bilim ve 

Teknoloji Enstitüsü’dür.   

2.4.2.1. Kore Bilim ve Teknoloji Enstitüsü 
Kore Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KIST), 1966 yılında Kore'nin ilk bilim ve 

teknoloji araştırma enstitüsü olarak kurulmuş ve o zamandan beri ulusal kalkınmada 

öncü rol oynamaktadır. Devlet tarafından finanse edilen birçok araştırma enstitüsü 

KIST'i model olarak benimsemiştir. Enstitü, yaşlı toplum ve enerji-gıda kaynakları 

sıkıntısı gibi küresel sorun alanlarında da çalışmalarını sürdürmektedir.  

Ayrıca, KIST araştırma yeteneklerini, araştırma sonuçlarını Koreli işletmeler 

için daha fazla rekabet gücüne dönüştürmeye çabalamaktadır. Bilim ve teknolojinin, 

ekonomik kalkınmanın temeli olduğu felsefesi ile çalışmalarını sürdürmektedir.  

KIST, ABD ile işbirliği içerisinde 24 milyon ABD Doları maliyetle 

kurulmuştur. 2014 yılında ise toplam altyapı yatırımı 263 milyon ABD Dolarına 

ulaşmıştır. Toplam yıllık bütçesi 185 milyon ABD Dolarına ulaşmıştır. Toplam 

bütçenin yüzde 50’si kamu desteği ile, yüzde 45’i kamunun sağladığı araştırma projesi 

fonlarıyla, yüzde 5’i ise kamu dışı kaynaklarla finanse edilmektedir. Seul’deki 

yönetim kampüsü, Gangneung, Jeonbuk ile Almanya’daki Saarbruecken olmak üzere 

4 farklı yerde kampüsü bulunmaktadır.47  

KIST’ın başarısının arkasındaki en önemli 3 prensip ise şöyledir: 

 Merkezi otoriteden bağımsız yönetim yapısı: Altyapının yönetimi kar 

amacı taşımayan bir şirket tarafından gerçekleştirilmektedir. 

                                                 
47 Ayrıntılı bilgi için bkz. (çevrimiçi) https://eng.kist.re.kr/kist_eng/main/ 
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 Kamu kesimi tarafından düzenli mali destek: Düzenli olarak kamu 

tarafından destek sağlanmaktadır.  

 Temel ve uygulamalı araştırmaların dengelendiği bir araştırma ortamı: 

Araştırma ortamının dengelenmesi ve en nitelikli bilim adamlarının 

KIST’te çalışabilmesi için yüksek ücretler ve uygun çalışma ortamı 

oluşturulmuştur. Ayrıca, yüksek teknolojili makine teçhizat altyapısı ile 

uluslararası işbirliğine açık bir ortam oluşturulmuştur. 

1970-2000 arasında, teknoloji geliştirmeye odaklanan KIST, 2000’li yıllardan 

itibaren ise temel ve ileri araştırmalara yönelmiştir. Bu durum, Güney Kore’nin 

teknoloji transferinden ileri teknolojiye geçiş planlamasının bir sonucu olarak ortaya 

çıkmaktadır. KIST’in ilk dönemlerde tamamen teknoloji transferine, günümüzde ise 

temel bilimlere odaklandığı görülmektedir.  

2.4.3. Seoul Üniversitesi ve bağlı araştırma altyapıları 

Seoul Üniversitesi, “Times Higher Education World University Rankings 

2018”48  listesinde araştırma kriterinden 71,2, endüstriyel gelirler kriterinden ise 79,8 

puan alarak Güney Kore’deki üniversiteler arasında birinci sırada olmayı başarmıştır.  

Üniversitede kamu kesimi tarafından desteklenen elli iki adet araştırma 

altyapısı bulunmaktadır.49 Araştırmanın yönetimi, araştırma işlerinden sorumlu rektör 

yardımcısına (vice president) bağlı “Araştırma İşleri Ofisi” (Office of Research 

Affairs) tarafından sağlanmaktadır.50 Ofisin bünyesinde araştırma politikası, araştırma 

desteği ve araştırma etiği olmak üzere 3 bölüm bulunmaktadır. Araştırma 

altyapılarının kurulumu, desteklenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili işler Araştırma 

İşleri Ofisi tarafından yürütülmektedir.  

Araştırma altyapısı kurulması için; altyapının hedefi, gerekliliği, 

organizasyonel yapısı, detaylı iş planı ve değerlendirilme kriterleri gibi hususları 

içeren bir doküman Araştırma İşleri Ofise’ne sunulmalıdır. Bu Ofis’ten sonra 5 

komitenin daha onayının alınması zorunludur.51 Daha sonra üniversite senatosu 

                                                 
48 (çevrimiçi) https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/seoul-national-
university#ranking-dataset/629337 
49 (çevrimiçi) http://www.useoul.edu/research/government-funded-research-centers 
50 (çevrimiçi) http://www.useoul.edu/research/administration 
51 http://snurnd.snu.ac.kr/web/eng/eora_02_03#none 
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tarafından son karar verilmektedir. Altyapılar, üniversite tarafından her 3 yılda bir 

değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.  

Sonuç olarak, Güney Kore’nin Ar-Ge ve araştırma altyapıları ekosisteminde 

lider kurumlar olan kamu araştırma enstitüleri ile hem araştırmaya finansman 

sağlanmakta hem de bu kurumlar araştırma altyapısı kurulmasında ve geliştirilmesinde 

belirgin bir rol oynamaktadır. Araştırma altyapıları finansman, yönetim, izleme-

değerlendirme-performans, insan kaynağı, işbirlikleri gibi hususlarda bu kurumların 

himayesi altındadır. Bu yetkin ve kapasitesi yüksek kurumlar aracılığıyla araştırma 

altyapılarının yaşam döngülerindeki kurulum, gelişme ve olgunluk aşamaları için 

gerekli destek mekanizmaları uygulanmaktadır. 

2.5. Bölüm Değerlendirmesi 

Tablo 2.4 yardımıyla Ar-Ge ile ilgili önemli birkaç gösterge temel alınarak, 

Ar-Ge, yenilik ve araştırma altyapıları konularında öncü olan ve bu bölümde incelenen 

ülke örnekleri ile Türkiye’nin kıyaslamasının yapılmasının faydalı olacağı 

düşünülmüştür. Tabloda, Türkiye’deki Ar-Ge harcamalarının GSYH içindeki payının 

yüzde 1’in altında kaldığı, 1.000 çalışan kişi başına düşen TZE Ar-Ge personeli 

sayısının 3,49 olduğu ve en iyi ilk 500 üniversite içerisinde Türkiye’den yalnızca 1 

üniversite olduğu görülmektedir. Türkiye’nin incelenen ülkeler seviyesine çıkabilmesi 

için Ar-Ge ve araştırma altyapıları alanında vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde yapısal 

reformları hayata geçirmesi gerekmektedir. 

Tablo 2.4. İncelenen Ülke Örnekleri İle Türkiye’nin Kıyaslanması (2013 Yılı) 

 ABD Birleşik 
Krallık Almanya Güney 

Kore Türkiye 

Ar-Ge Harcamalarının 
GSYH İçindeki Payı 
(Yüzde) 

2,74 1,66 2,83 4,15 0,82 

Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge 
Harcaması (Milyon ABD 
Doları, Sabit Fiyatlarla, 
SAGP) 

432.583 39.506 95.644 68.149 14.023 

TZE Cinsinden Toplam 
Araştırmacı Sayısı 1.307.973 267.698 354.463 321.841 89.074 

1.000 Çalışan Kişi 
Başına Düşen TZE Ar-
Ge Personeli Sayısı 

8,95 8,91 8,37 12,84 3,49 
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 ABD Birleşik 
Krallık Almanya Güney 

Kore Türkiye 

Özel Sektörün Toplam 
Ar-Ge Harcaması 
İçerisindeki Payı 
(Yüzde) 

70,58 63,89 67,18 78,51 47,49 

En İyi 500 Üniversite 
İçerisinde Yer Alan 
Üniversite Sayısı 

149 37 38 11 1 

Kaynak: OECD Stats, http://stats.oecd.org, 10.01.2018. 

Ülke örneklerinde dikkat çeken ortak hususlar şunlardır: 

1- Türkiye’den farklı olarak araştırma altyapılarının ölçek ve yetkinlik 

açısından büyük bir bölümü kamu araştırma kurumlarında kurulmuştur. 

Araştırma altyapılarının yaşam döngülerindeki tüm aşamaları (kurulum, 

gelişme, olgunluk) için takibi, yönetimi ve finansmanı alanında uzman ve 

yetkin kurum ve kurullar tarafından sağlanmaktadır. 

2- Araştırma altyapılarına yönelik izleme ve değerlendirme sistemleri 

oluşturulmuştur ve altyapılar düzenli olarak denetime tabi tutulmaktadır. 

3- Araştırma altyapıları nitelikli araştırmacılar için önemli bir çekim merkezi 

olarak görülmektedir. 

4- Laboratuvarların işletimi bir şirket aracılığıyla da 

gerçekleştirilebilmektedir. 

Analiz edilen ülke örneklerinden çıkarılan ve Türkiye için uygulanabilecek 

önemli uygulamaların finansman, izleme-değerlendirme, yönetim ve insan kaynağı 

konu başlıklarında aşağıdaki şekilde özetlenmesi mümkündür:  

 Finansman 

 Birleşik Krallık ve Almanya’da periyodik izleme ve değerlendirmeler 

neticesinde kurumların mükemmeliyet derecesi belirlenmekte ve bu 

mükemmeliyet derecesine göre blok bütçe olarak finansman 

sağlanmaktadır. Bununla birlikte, proje çağrısı usulü gibi yöntemlerle 

rekabetçi mali bir destek mekanizması da uygulanmaktadır. 

 Almanya’daki bağımsız araştırma organizasyonlarından temel 

araştırmalar üzerine yoğunlaşan ve hatırı sayılır sayıda Nobel ödülü 
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kazanan araştırmacıları bünyesinde bulunduran Max Planck enstitülerinin 

yıllık toplam bütçesinin yaklaşık yüzde 86’sı, uygulamalı araştırmalar 

üzerine yoğunlaşan Fraunhofer enstitülerinin ise yıllık toplam bütçesinin 

yaklaşık yüzde 31’i kamu kesimi tarafından finanse edilmektedir. Kamu 

kesimi tarafından araştırma altyapılarının faaliyet alanlarına göre kaynak 

ihtiyacı değişebilmektedir. Ayrıca, Almanya’da kamu kesimi tarafından 

araştırma altyapılarının ihtiyaçları doğrultusunda yaşam döngülerindeki 

tüm aşamaları için düzenli olarak finansman sağlanmaktadır. 

 Alman Araştırma Vakfı tarafından bir merkezin desteklenmesi için 

merkezin araştırma üniversitesinde bulunması şarttır. Böyle bir 

zorunluluğun araştırma altyapılarının sürdürülebilirliği üzerine faydası 

bulunmaktadır. Çünkü, araştırma üniversitelerinden disiplinler arası ve 

öncelikli araştırma alanlarını belirlemesi istenmektedir. Bu şekilde, 

üniversitenin belirli bir alanda veya alanlarda uzmanlaşması sağlanmakta 

ve ilgili alanlarda kritik ve nitelikli araştırmacı insan gücü de bir arada 

tutulabilmektedir. Böylelikle, araştırma altyapısının faaliyetlerinin 

devamı için olmazsa olmaz nitelikli insan gücü de sağlanmaktadır.  

 İzleme-değerlendirme 

 Harvard Üniversitesi’nde her bölüm ve fakülte, bünyelerindeki 

altyapılara ilişkin olarak tabi tutulacakları değerlendirme kriterlerinin ne 

olacağına dair talepte bulunmaktadır. Bu talepler, rektör, amir ve 

dekanların bulunduğu Akademik Danışma Kurulu tarafından karara 

bağlanmaktadır.52  

 Ele alınan ülkelerde araştırma altyapıları kamu kesimi tarafından düzenli 

aralıklarla değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. 

 

 

                                                 
52 Türkiye’de de yükseköğretim kurumlarındaki araştırma altyapıları için değerlendirme kriterleri 
belirlenip, araştırma altyapıları performans endeksi oluşturulup, periyodik olarak her altyapının 
değerlendirilmesi yapılabilir. Çalışmanın 4. Bölümündeki anket çalışmasında Harvard 
Üniversitesi’ndeki bu başarılı örnek dikkate alınarak, araştırma altyapılarına hangi performans 
göstergeleri kullanılmalı sorusu yöneltilmiş ve altyapıların sınıfına göre performans göstergeleri 
belirlenmiştir. 
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 Yönetim 

 Argonne Ulusal Laboratuvarı’nda laboratuvarın işletme sorumluluğunu 

bir şirket karşılamaktadır. Yükseköğretim kurumları bünyesinde 

araştırma altyapılarında altyapının işletimi gibi akademisyenlerin 

uzmanlık alanına girmeyen konularda profesyonel destek alınabildiği 

profesyonel bir yönetim uygulaması görülmektedir.     

 Harvard Üniversitesi’nde “Araştırma Altyapıları Yönergesi” 

uygulanmaktadır. Bu yönergede altyapıların kurulması, yönetimi, 

kapatılması ve denetimleri gibi hususlarda proje yürütücüsünün, 

üniversite yönetiminin ve fon sağlayan kurum ve kuruluşların rolleri 

netleştirilmektedir.  

 Güney Kore’de Ar-Ge ve yenilik ekosisteminde kamu kesimi ile özel 

kesim birbirini dışlamamakta, aksine tamamlamaktadır. Güney Kore'nin 

kalkınmasında kamu, yönlendirici ve müdahaleci bir rol oynamış, 

kalkınma süreci kamu ve özel kesimle birlikte sıkı bir işbirliği 

neticesinde gerçekleşmiştir. 

 İnsan Kaynağı 

 Birleşik Krallık’ta Araştırma Kurulları arasında yer alan EPSRC 

tarafından desteklenen üniversite-sanayi arasında yüksek işbirliği 

sağlayan ve nitelikli karma araştırmacıları yetiştirmek amacıyla sanayi 

doktora programı yürütülmektedir. 

 Güney Kore’de nitelikli insan kaynağını çekebilmek için KIST gibi 

araştırmacıları cezbedici büyük ölçekli kamu araştırma altyapıları 

kurulmuştur ve geliştirilmektedir. 

 Güney Kore’de yüksek maaşlarla yerli veya yabancı nitelikli 

araştırmacıların ülkeye çekilmesi sağlanmaktadır. 
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3. TÜRKİYE’DE BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK SEKTÖRÜ VE 

ARAŞTIRMA ALTYAPILARI 

3.1. Bilim, Teknoloji ve Yenilik Sektörünün Mevcut Durumu  

Günümüzde bilim, teknoloji ve yenilik yeteneği, sürdürülebilir sosyo-

ekonomik gelişmenin ve rekabet üstünlüğünün önemli ve kritik unsurlarından biri 

haline gelmiştir. Bu husus Kalkınma Planları, Öncelikli Dönüşüm Programları, Orta 

Vadeli Program ve Yıllık Programlar başta olmak üzere birçok strateji belgesinde dile 

getirilmekte ve uygulamada da bunun yansımaları görülmektedir. 22 Ekim 2004 tarihli 

ve 25621 sayılı Başbakanlık genelgesi ile Türkiye Araştırma Alanı (TARAL)’ın 

tanımlanması, Bilim Teknoloji Yüksek Kurulunun (BTYK) toplanma sıklığının olması 

gereken seviyede gerçekleştirilmesi, Ulusal, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 

(2011-2016)53 başta olmak üzere belli alanlarda yürütülen ulusal stratejiler, idari 

yapılanmanın güçlendirilmesi, başta TÜBİTAK olmak üzere çeşitli kamu kuruşları 

tarafından yürütülen destek programlarının çeşitlendirilmesi, Ar-Ge faaliyetlerine 

ayrılan kaynağın artırılması ve stratejik alanların belirlenmesi, 5746 ve 4691 sayılı 

Kanunlarda yenilik ekosistemini iyileştirici değişiklikler yapılması, 6550 sayılı 

Kanunun yürürlüğe girmesi bu alanda yaşanan önemli gelişmelerdir.  

Grafik 3.1’den de görüleceği üzere, Türkiye’nin 2016 sonu itibarıyla Ar-Ge 

yoğunluğu yüzde 0,94 olup, 2004 yılındaki yüzde 0,50 seviyesi ile karşılaştırıldığında 

önemli bir artışı işaret etmektedir. Ar-Ge yoğunluğu içerisindeki özel sektör payına 

bakıldığında da 2004 yılındaki yüzde 24,2 seviyesinden 2016 yılında yüzde 54,2 

seviyesine ulaştığı görülmektedir. Ar-Ge yoğunluğunun kritik bir seviye olan yüzde 

1’e yaklaşması ve bunun özel sektörün toplam Ar-Ge harcaması içerisindeki payının 

ise yine kritik bir seviye olan yüzde 50’yi aşması ile gerçekleşmiş olması önemli 

gelişmeler olarak görülmelidir. Ancak, Türkiye’deki Ar-Ge yoğunluğu, AB-28’in 

2015 yılındaki ortalaması olan, yüzde 2,03 seviyesinin halen altındadır (Kalkınma 

Bakanlığı, 2018:171).  

 

                                                 
53 Ayrıntılı bilgi için bkz. (çevrimiçi) 
https://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BTYPD/strateji_belgeleri/UBTYS_2011-2016.pdf 
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Grafik 3.1. Türkiye’deki Ar-Ge Yoğunluğu ve Özel Sektörün Payı (Yüzde) 

 
Kaynak: TÜİK, http://www.tuik.gov.tr, 10.01.2018. 

Ar-Ge insan gücü, bir ülkenin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri için olmazsa olmaz 

unsurlarından biridir. 2016 yılında ülkemizde TZE cinsinden toplam 136.953 Ar-Ge 

personeli yer alırken, 2004 yılına kıyasla TZE cinsinden toplam Ar-Ge personeli 

sayısında 2 kattan fazla bir artış gerçekleşmiştir. Yıllar itibarıyla TZE araştırmacı 

sayısındaki artış Grafik 3.2’den görülebilir. 

Grafik 3.2. Türkiye’deki Tam Zaman Eşdeğer Cinsinden Toplam Ar-Ge 
Personeli Sayısı ve Özel Sektörün Payı 

 
Kaynak: TÜİK, http://www.tuik.gov.tr, 10.01.2018. 
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Grafik 3.3’te de görüleceği üzere, Ar-Ge harcamalarının çıktılarından önemli 

bir gösterge olan patent başvurusu sayılarında ülkemizde dikkate değer bir değişim 

yaşanmıştır. Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan toplam başvuru sayısı 2004 

yılında 2.262 iken,  2016 yılında 7,5 katına çıkarak 16.778’e, yerli patent başvuru 

sayısı 2004 yılında 685 iken, 2016 yılında 9,5 katına çıkarak 6.445’e, Avrupa Patent 

Ofisi’ne Türkiye kaynaklı yapılan başvuru sayısı ise 2004 yılında yalnızca 3 iken, 2016 

yılında 204’e ulaşmıştır. 

Grafik 3.3. Türkiye’deki Patent Sayısı  

  
Kaynak: Türk Patent ve Marka Kurumu, http://www.turkpatent.gov.tr, 20.04.2017.  
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Geliştirme Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin 

Desteklenmesi Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir.  

Kamu yatırım programları aracılığıyla araştırma altyapılarına, nitelikli 

araştırmacı insan gücünün artırılmasına, üniversitelere, sanayi kesimine, kamu 

kesimine ve girişimcilere yönelik olarak yükseköğretim kurumları ile kamu kurum ve 

kuruluşlarına ödenek tahsis edilmektedir.  

Grafik 3.4’te de görüleceği üzere kamu yatırım programları kapsamında Ar-

Ge’ye ayrılan bütçe yükselme eğilimindedir.  

Grafik 3.4. Teknolojik Araştırma Sektörü Yatırımları 

 
Kaynak: Yılı Kamu Yatırım Programları,http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/KamuYatirimProgramlari 
.aspx, 20.04.2017. 

Söz konusu yatırım bütçesi, 2004 yılında 407 milyon TL iken, 2017 yılında 6 

kat artarak 2,83 milyar TL’ye ulaşmıştır. Özellikle TÜBİTAK tarafından yürütülen 

TARAL programı kapsamında sanayiye ve üniversitelere araştırma projesi destekleri, 

başarılı öğrencilere/araştırmacılara burs destekleri, bilimsel organizasyon destekleri, 

girişimcilik desteklerini kapsayan 100’ün üzerinde destek programı yürürlüktedir. EK 

5’den de görüleceği üzere, 2006 yılında başlatılan TARAL programının ödeneği cari 

fiyatlar ile 415 milyon TL54 iken, 2017 yılı ödeneği 3,6 kat artarak 1,5 milyar TL 

olmuştur. Kamu yatırım programları çerçevesinde üniversitelere Ar-Ge faaliyetlerine 

                                                 
54 2017 yılı fiyatları ile 855 milyon TL’dir. 
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yönelik tahsis edilen ödenek ise 2004 yılında 94,3 milyon TL55 iken, 2017 yılında 5,2 

katına ulaşarak 495 milyon TL’ye ulaşmıştır.  

2017 yılı teknolojik araştırma sektörü toplam yatırımı olan 2,83 milyar TL’nin 

yarısından fazlasının (1,5 milyar TL) TARAL programı çerçevesinde kullanıldığı 

görülmektedir. 

Teknolojik araştırma sektörü yatırımları içerisinde yer alan ve araştırma 

altyapılarının kurulması ve geliştirilmesi için 2004-2017 yılları arasında kamu kurum 

ve kuruluşları ile üniversitelere tahsis edilen 2017 yılı fiyatları ile yaklaşık 6,1 milyar 

TL ödeneğin yıllara göre dağılımı ise Grafik 3.5’te görülmektedir.  

Grafik 3.5. Kamu Kurumları ve Üniversitelere Tahsis Edilen Toplam Araştırma 
Altyapısı Yatırımı  

 
Kaynak: Yılı Kamu Yatırım Programları, 
http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/KamuYatirimProgramlari.aspx, 10.01.2018. 

Teknolojik araştırma sektörü yatırımları kapsamında araştırma altyapılarının 

kurulması ve geliştirilmesi için 2004-2017 yılları arasında sadece üniversitelere tahsis 

edilen 2017 yılı fiyatları ile yaklaşık 4 milyar TL ödeneğin yıllara göre dağılımı ise 

Grafik 3.6’da görülmektedir. 

 
 
 

                                                 
55 2017 yılı fiyatları ile 215,6 milyon TL’dir. 
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Grafik 3.6. Üniversitelere Tahsis Edilen Toplam Araştırma Altyapısı Yatırımı  

 
Kaynak: Yılı Kamu Yatırım Programları, 
http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/KamuYatirimProgramlari.aspx, 10.01.2018. 
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Orta Vadeli Program ve Yıllık Programlarda yer alan bilim, teknoloji ve yenilik 

alanındaki hedefler doğrultusunda bu görevler yerine getirilmektedir.  

Şekil 3.1’de Türkiye’de bilim, teknoloji ve yenilik sistemi aktörleri; politika 

belirleyiciler, politika uygulayıcılar, fon sağlayıcılar ve araştırma yapıcılar olarak 

sınıflandırılmaktadır. Söz konusu sınıflandırma aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

1- Politika belirleyenler: Bilim, teknoloji ve yenilik alanında en üst düzeyde 

politikaları belirleyen aktörlerden oluşmaktadır. Bu aktörler;  

 Başbakan başkanlığında toplanan BTYK,  

 Kalkınma Planları, Orta Vadeli Program ve Yıllık Programların 

hazırlanması hususunda koordinasyon görevi alan Kalkınma Bakanlığı, 

 Kendisine bağlı bulunan kurumlarla birlikte bu alanda öncü kurum olan 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’dır. 

2- Politika uygulayıcılar: Politika uygulayıcı aktörler, Kalkınma Planları, 

BTYK kararları, Orta Vadeli Program ve Yıllık Programlar başta olmak üzere bilim, 

teknoloji ve yenilik alanında kendilerine verilen görevleri yapmakla yükümlüdür.  

3- Fon Sağlayıcılar: Fon sağlayıcı aktörler, belirlenen politikalar çerçevesinde 

doğrudan bilim, teknoloji ve yenilik alanında finansman sağlamaktadır. TÜBİTAK, 

SSM, KOSGEB gibi kurumlar başta olmak üzere bu kurumlar tarafından araştırma 

projelerine finansman sağlanırken, 2014 yılında yürürlüğe giren 6550 sayılı Kanun ile 

Kalkınma Bakanlığı aracılığıyla yeterlik almış araştırma altyapılarına doğrudan 

finansman desteği sağlanmaktadır. Ayrıca, Maliye Bakanlığı’nın kurumların cari 

bütçesini, Kalkınma Bakanlığı’nın ise kurumların yatırım bütçesini belirlediğini 

belirtmekte fayda vardır.  

4- Araştırma Yapıcılar: Araştırma yapıcı aktörler, belirlenen politikalar ve 

sağlanan fonlar sayesinde doğrudan Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmaktadır. Özellikle 

Kalkınma Bakanlığı tarafından yatırım programları kapsamında kaynak tahsis edilen 

üniversitelerde faaliyet gösteren araştırma altyapıları ile TÜBİTAK enstitüleri ve özel 

sektör Ar-Ge merkezleri bu sınıflandırmada kritik bir görev üstlenmektedir.  
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Ayrıca, 27 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilen BTYK’nın 23. toplantısında 

2011/201 no’lu “Ar-Ge, Yenilik ve Girişimcilik Destek Mekanizmalarında 

Bütünsellik, Uyum ve Hedef Odaklılığın Sağlanması için Koordinasyon Kurulu 

Kurulması” kararı alınmıştır. Ar-Ge Koordinasyon Kurulu’nun 21. toplantısında 

kamudaki Ar-Ge, yenilik, girişimcilik ve ticarileştirme desteklerinin bilgilerini içeren 

bir kitapçık hazırlanmıştır.56 Kamudaki desteklerin konu bazlı (“Üniversite”, 

“Üniversite-sanayi işbirliği”, “Başlangıç firması/KOBİ”, “Özel sektör”, “Fikri, Sınai 

ve Mülkiyet Hakları (FSMH), markalaşma, pazar ve yatırım” ve “Özel kapsamlı”) 

olarak neler olduğuna dair ayrıntılı tablo ise EK 6’da yer almaktadır. 

Ancak, Şekil 3.1’de görülen kurumlara yol gösterecek nitelikte kamu kesimi 

Ar-Ge desteklerinin aynı hedefe yönelik olarak tasarlandığı, ülkenin ihtiyaç duyduğu 

alanlarda kritik kütleyi oluşturabilecek insan kaynağı planlamasının yapıldığı, yüksek 

teknolojili ürünlerin imalat sanayii ihracatı içindeki payını hedeflenen seviyeye 

çıkartabilecek odaklı ve bütüncül bir yol haritası bulunmamaktadır.  

2011-2016 yılları arasında TÜBİTAK koordinasyonunda yürütülen Ulusal 

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi’nin ise değerlendirilmesi yapılmalıdır. 

Değerlendirme neticesinde bir sonraki dönemde de böyle bir strateji uygulanacaksa bu 

stratejinin bir yol haritası mahiyetinde, kamu kesimi, özel kesim ve üniversitelere 

rehberlik edecek şekilde, odaklı, bütüncül, çıktı odaklı bir yapıya dönüştürülerek 

uygulanması gerekmektedir. 

BTYK tarafından “enerji, su, gıda, savunma, uzay, makine-imalat, otomotiv, 

bilgi ve iletişim teknolojileri ve sağlık” alanları öncelikli alan olarak belirlenmiştir. 

Ancak bu alanlar oldukça geniştir ve bu durumun da odaklanamama sorununa yol 

açtığı düşünülmektedir. Ayrıca öncelikler, alan odaklı değil nanoteknoloji, 

biyoteknoloji, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi farklı sektörleri etkileyebilme 

potansiyeline sahip kritik yatay teknolojiler odaklı olmalıdır (Arslanhan Memiş, 

2015:1-6) 

                                                 
56 Kitapçığa erişim için:   (çevrimiçi) http://biltekegitim.sanayi.gov.tr/Upload/SingleFile/Kamu 
%20Ar-Ge%20Destekleri%20Kitapçığı.pdf 
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3.2.2. Türkiye’de Bilim, Teknoloji ve Yenilik Sektörünün Fonksiyonel 

Organizasyonu  

Türkiye’de bilim, teknoloji ve yenilik sektörünün fonksiyonlarına göre 

organizasyonundaki önemli yapılar; teknoloji geliştirme bölgeleri, özel sektör Ar-Ge 

ve tasarım merkezleri, teknoloji transfer ofisleri ve araştırma altyapılarıdır. Bu yapılar, 

aynı zamanda üniversite ve sanayi arasında ara yüz oluşturarak üniversite ve sanayi 

arasındaki önemli bir boşluğu da kapatmaya çalışmaktadır.  

3.2.2.1. Teknoloji geliştirme bölgeleri 
26.06.2001 tarih ve 4691 sayılı Kanun ile teknoloji geliştirme bölgelerinin 

(TGB) amacı tanımlanmaktadır. Kanuna göre TGB’lerin amacı, “Üniversiteler, 

araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke 

sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması 

maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik 

geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim 

maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve 

girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere 

uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate 

alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı 

kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri 

teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt 

yapının sağlanması”dır (Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 2001: madde 1). 

Tablo 3.1. Teknoloji Geliştirme Bölgeleriyle İlgili Bazı Veriler              
            (2018 Yılı Ocak Ayı İtibarıyla) 

Kurulan Bölge Sayısı 71 
Faaliyette Olan Bölge Sayısı 56 
Toplam Firma Sayısı 4.817 
Yabancı Firma Sayısı 263 
Akademisyen Ortaklı Firma Sayısı 925 
Toplam Personel Sayısı 46.000 
          Ar-Ge Personeli 37.740 
          Destek Personeli 2.871 
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          Kapsam Dışı 5.389 
Proje Sayısı (Tamamlanan + Devam Eden)  34.358 
Toplam Satış (TL) 57,2 Milyar 
Toplam İhracat (USD) 3 Milyar 
Patent Tescil Sayısı (Ulusal/Uluslararası) 940 
Patent Başvuru Sayısı (Devam Eden) 1.853 

Kaynak: BSTB, https://btgm.sanayi.gov.tr/DokumanGetHandler.ashx?dokumanId=dacf7f95-53d8-
4758-ad8e-72524aed5746, 30.01.2018. 

Tablo 3.1’de de görüleceği üzere TGB’de önemli sayıda Ar-Ge personeli 

bulunmaktadır. Ancak, TGB firmalarının yüzde 54’ünün yazılım, bilgisayar ve 

iletişim teknolojileri sektöründe odaklandığı görülmektedir57. Üniversite-sanayi 

işbirliğinde sanayiye yakın duran bu yapıların yerleşik olduğu üniversiteyle bile yoğun 

bir işbirliği içerisinde olmadığı görülmektedir. Bu yapılarda yürütülen ve çoğunlukla 

ürün odaklı yapılan çalışmalarda üniversitelerin katkısı sınırlı olmaktadır. THS’ye 

göre bu yapıların daha çok 8 ve üstü seviyelere odaklandığını söylemek yanlış 

olmayacaktır. TGB’ler, araştırma altyapılarının ürettiği bilgi ve teknolojinin son ürün 

haline getirilmesinde önemli bir görev üstlenebilmektedir. 

3.2.2.2. Özel sektör Ar-Ge ve tasarım merkezleri 
Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 12 Mart 2008 tarihli Resmi 

Gazetede yayımlanan 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin 

Desteklenmesi Hakkında Kanun 01 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe girmiş, Kanunun 

Uygulama ve Denetim Yönetmeliği ise 31 Temmuz 2008 tarihli Resmi Gazetede 

yayımlanmıştır. Özel sektör Ar-Ge ve tasarım merkezleri, bu Kanun kapsamında 

“organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt 

içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 15 tam zaman eşdeğer 

Ar-Ge personeli58 istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimler” 

olarak tanımlanmaktadır (Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin 

Desteklenmesi Hakkında Kanun, 2008:madde 2/c). Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

                                                 
57 (çevrimiçi) https://btgm.sanayi.gov.tr/DokumanGetHandler.ashx?dokumanId=dacf7f95-53d8-4758-
ad8e-72524aed5746, 30.01.2018. 
58 01/08/2016 tarih ve 2016/9093 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla söz konusu sayı, Avrupa 
Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE Rev.2)’na göre “Otomotiv, imalat, 
dayanıklı tüketim vb.” sektörler için 30 olarak uygulanır. 
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Bakanlığı (BSTB)’na yapılan ve başvurusu kabul edilen firmalara Ar-Ge ve tasarım 

merkezi belgesi verilmektedir. Belgesi olan firmalar tarafından kurulmuş olan 

merkezlere vergisel istisna ve muafiyetler verilmektedir. 

Özel sektör Ar-Ge ve tasarım merkezleri, daha çok firmanın faaliyet alanları 

ve ihtiyaçları doğrultusunda ticari kaygı ile uygulamaya yönelik araştırmalar ve ürün 

geliştirme faaliyetleri yapmaktadır. Bu nedenle, çalışma alanları, bütçeleri ve insan 

gücü sayısı görece sınırlı olmakta, büyük ölçekli ve maliyetli araştırma projelerini 

yürütmeleri güç görünmektedir. Oysa ki, araştırma altyapıları oluşturdukları bilgi 

birikimi, finansman ve insan gücü kapasitesi ile özel sektörün katlanamayacağı Ar-Ge 

projelerini yürüterek Ar-Ge ve tasarım merkezlerini tamamlayıcı bir rol üstlenebilir. 

Bununla birlikte, 6550 sayılı Kanun kapsamındakiler başta olmak üzere araştırma 

altyapıları ile 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge merkezi belgesi olan firmaların 

işbirliklerine yönelik mekanizmalar henüz geliştirilmemiştir. 

Tablo 3.2. Özel Sektör Ar-Ge Merkezleriyle İlgili Bazı Veriler  
(2017 Yılı Kasım Ayı İtibarıyla) 

Faaliyette Olan Ar-Ge Merkezi Sayısı 726 
Toplam Personel Sayısı  41.669 
          Lisans (%53) 22.222 
          Yüksek Lisans (%20)  7.646 
          Doktora ve Üstü (%2) 803 
Proje Sayısı (Tamamlanan + Devam Eden) 24.839 
Patent Sayısı 9.585 
          Tescil 2.404 
          Başvuru 7.181 
Ar-Ge Merkezi Olan Yabancı/Yabancı Ortaklı Firma Sayısı  107 

Kaynak: BSTB, https://btgm.sanayi.gov.tr/DokumanGetHandler.ashx?dokumanId=0f795e9f-52f5-
48b4-9ace-658ec994ca5e, 30.01.2018. 
 

Tablo 3.2’den de görüleceği üzere, 2017 yılı Kasım ayı itibarıyla 726 firmaya 

Ar-Ge merkezi belgesi verilmiştir. Bu firmalardan 307 tanesi makine ve teçhizat 

imalatı, otomotiv yan sanayi, yazılım ve bilişim, bilgi ve iletişim teknolojileri 

alanlarında faaliyet göstermektedir.59 

                                                 
59 (çevrimiçi) https://btgm.sanayi.gov.tr/DokumanGetHandler.ashx?dokumanId=0f795e9f-52f5-48b4-
9ace-658ec994ca5e 
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3.2.2.3. Teknoloji transfer ofisleri 
Teknoloji transfer ofisleri (TTO) üniversite ve sanayi arasında yer alan ara yüz 

yapılarından biridir. Bu yapılar, bilim ve teknolojinin iki farklı ucunda çalışan 

üniversite ve sanayi arasında köprü vazifesi görmektedir. TTO’lar üniversiteler, 

araştırma altyapıları, özel sektör arasında; araştırmacılar ile girişimciler, yatırımcılar 

ve sanayiciler arasında gerekli ve ihtiyaç duyulan bağlantıların kurulması ve 

devamının sağlanması yönünde faaliyet gösterir. 

Şekil 3.2. Arayüz Yapıların Üniversite-Sanayi İşbirliğine Katkısı 

ÜNİVERSİTE 

(THS 1-4) 

 

SANAYİ 

(THS 7-9) 

 

  

ARAŞTIRMA   

ALTYAPILARI  

(THS 1-6) 

  

 
 

ÖZEL SEKTÖR AR-GE 

MERKEZLERİ 

              (THS 7-9) 

 

Şekil 3.2‘den de görüleceği üzere TGB, TTO, araştırma altyapıları ve özel 

sektör Ar-Ge merkezleri, üniversite ve sanayi arasındaki bağlantıyı sağlayarak veya 

güçlendirerek Ar-Ge ekosisteminin daha işlevsel hale gelmesine katkı vermektedir. 

Bununla birlikte TTO gibi yapıların daha etkin hale getirilmesine ihtiyaç 

bulunmaktadır. 

BTYK’nın 2011/104 sayılı ve “Üniversitede Yenilikçiliğin ve Girişimciliğin 

Tetiklenmesi Amacıyla Politika Araçlarının Geliştirilmesi” Kararı gereğince 

TÜBİTAK, TTO’nun desteklenmesi konusunda görevlendirilmiştir. Bu amaçla 

“Teknoloji Ofisleri Destekleme Programı” başlatılmış ve bu kapsamda 25 

yükseköğretim kurumunda TTO’lar kurulmuştur. Ayrıca, “Yenilik ve Girişimcilik 

Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı” kapsamında ise 

“Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Teknoloji Transfer Ofisleri Kurulum ve Kapasite 

Artırımının Sağlanması” ile ilgili proje çağrıları açılmıştır.  
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İyi işleyen bir TTO, üniversite-sanayi işbirliği konusunda önemli başarılara 

imza atabilir. TTO’lar arayüz kurumlar olduğu için THS sınıflandırmasında yer 

almazlar. Ekosistemde mutlaka olması gereken yapılar olmakla birlikte bilgi üreten ve 

bu bilgiyi üretim sürecinde kullanacak yapıların da işlevsel olması gerekir. Tek başına 

bir TTO organizasyonel olarak ne kadar başarılı olursa olsun, temel bilgi üretemeyen 

üniversite ile yenilik üretemeyen sanayi arasında kaldığında başarısız olacaktır. 

3.2.2.4. Araştırma altyapıları 
Ülkemizde 2000’li yıllardan itibaren bilim, teknoloji ve yenilik ekosistemini 

desteklemek amacıyla kurulan ve geliştirilen araştırma altyapıları, bilgi üretimi, 

yayılımı ve teknoloji geliştirilmesi kapsamında giderek artan bir rol oynamaktadır. 

Araştırma altyapıları, toplumun karşılaştığı sorunlara farklı kesimlerden paydaşları bir 

araya getirerek en iyi çözümü bulma, yeni fırsatları yakalama ve değerlendirme 

hususunda önemli bir araçtır. Ayrıca, farklı kesimlerden paydaşlarla işbirliklerinin 

kurulması ve bilim topluluklarının şekillendirilmesinin yanı sıra yerli ve yabancı bilim 

insanlarının çekilmesi ve üretilen bilginin özel sektör ile paylaşılmasına da önemli 

katkıları bulunmaktadır. 

3.3. Türkiye’de Araştırma Altyapıları 

3.3.1. Tanım ve Mevcut Durum 

3.3.1.1. Tanım 
Araştırma altyapıları kavramı Türkiye’de daha yeni kullanım alanı bulmaya 

başlasa da AB çerçeve programlarında sıkça bahsedilen bir kavram olup, AB 

programları ile birlikte Türkiye’deki bilim, teknoloji ve yenilik ekosistem 

terminolojisi içerisinde yer almaya başlamıştır. 

AB’ye göre araştırma altyapısı; yetişmiş nitelikli insan kaynağı ile günün 

modern teknolojilerine dayalı makine-teçhizat/yazılım/donanıma sahip, araştırma-

eğitim-yenilik bilgi üçgeninde faaliyet gösteren, kendi alanlarında üst düzey araştırma 

yapmak amacıyla faaliyet gösteren ortamlar, kaynaklar ve hizmetler olarak 

tanımlanmaktadır. AB için bir fiziksel yapıya araştırma altyapısı denilebilmesi için 

uluslararası ölçekte faaliyette bulunabiliyor olması ve tüm araştırmacıların ve 

paydaşlarının kullanımına açık olması esastır. 
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Araştırma altyapıları ülkemizde ise çoğunlukla “araştırma merkezi, 

mükemmeliyet merkezi, uygulama ve araştırma merkezi (UYGAR)” gibi kavramlar 

ile birlikte kullanılmaktadır. Ancak, 10 Temmuz 2014 tarihli Resmi Gazetede 

yayımlanan 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun ile bir 

tanımlama yapılmıştır. Bu Kanunda araştırma altyapıları “yükseköğretim kurumları 

bünyesinde, yetişmiş nitelikli insan gücü ile günün modern teknolojilerine dayalı 

makine-teçhizat, donanım ve yazılımı içinde bulunduran, Ar-Ge faaliyetlerinin 

yapıldığı ileri araştırma laboratuvarı, tematik araştırma laboratuvarı ile merkezi 

araştırma laboratuvarı olarak sınıflandırılan birimleri” ifade eder şeklinde 

tanımlanmıştır. Bu tanıma bakıldığında araştırma altyapısı niteliği taşımayacak 

üniversite fakültelerinde yer alan, dış kullanıma açıklığı kısıtlı olan bölüm 

laboratuvarlarının da kapsam dahilinde olduğu görülmektedir.  Bu çerçeveden 

bakıldığında 6550 sayılı Kanunda yapılan tanımın eksik olduğu düşünülmektedir. 

Türkiye’de araştırma altyapıları incelendiğinde farklı statülerde altyapılar ile 

karşılaşılmaktadır. Kalkınma Bakanlığı tarafından kaynak tahsis edilen araştırma 

altyapıları ağırlıklı olarak UYGAR60 statüsü almış olmakla birlikte enstitü statüsü alan 

altyapılar da mevcuttur. Bazı altyapılar ise herhangi bir statüsü olmadan faaliyetlerini 

sürdürmektedir.  Tablo 3.3’den de görüleceği üzere üniversitelerde 3047 UYGAR, 678 

Enstitü bulunmaktadır.  

Tablo 3.3. Yükseköğretimde Türlerine Göre Birim Sayılarının İstatistikleri  

TÜR DEVLET VAKIF VAKIF MYO TOPLAM 
ÜNİVERSİTE 112 68 5 185 
FAKÜLTE  1255 423 0 1678 
YÜKSEKOKUL 365 101 0 466 
MESLEK YÜKSEK 
OKULU (MYO) 865 99 5 969 
ENSTİTÜ 475 203 0 678 
UYGAR (UYGULAMA 
ve ARAŞ. MRKZ.) 2492 554 1 3047 

Kaynak: YÖK Bilgi Yönetim Sistemi, https://istatistik.yok.gov.tr, 24.01.2018.  

                                                 
60 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda, “Uygulama ve Araştırma Merkezi: Yükseköğretim 
kurumlarında eğitim ve öğretimin desteklenmesi amacıyla çeşitli alanların uygulama ihtiyacı ve bazı 
meslek dallarının hazırlık ve destek faaliyetleri için eğitim-öğretim, uygulama ve araştırmaların 
sürdürüldüğü bir yükseköğretim kurumudur.” şeklinde tanımlanmıştır. 



73

 
 
 

 73 

Ancak, UYGAR ve enstitü61 statüsündeki tüm altyapılar Kalkınma Bakanlığı 

tarafından desteklenmiş bir araştırma altyapısı olmayabilir. Örneğin İnsan Hakları 

Araştırma Merkezi, Folklor Araştırma Merkezi de bir UYGAR olabilirken, 

Nanoteknoloji Araştırma Merkezi de UYGAR statüsünde bir altyapı olabilmektedir. 

Ya da Sosyal Bilimler Enstitüsü de YÖK nezdinde “enstitü” statüsündeyken, 

Biyoteknoloji Enstitüsü de bir enstitü statüsündedir. Bu farklılığın nedeni ise, 2547 

sayılı Kanun ile uygulama ve araştırma merkezi ve enstitü tanımının çok geniş olması 

ve Kalkınma Bakanlığı destekli bir proje ile kurulan altyapıların üniversite rektörlüğü 

tarafından YÖK’ten talep edilip onaylanmadıkça herhangi bir statüsünün olmamasıdır. 

Bu yüzden, Tablo 3.3’de verilen rakamlar tanım farklılığından dolayı toplam araştırma 

altyapısı sayısını vermeyecektir. 

 Araştırma altyapılarının ulusal çerçevede 6550 sayılı Kanunda belirtilen bir 

tanımı olmakla birlikte söz konusu tanımın eksik olduğu düşünülmektedir. 

Uluslararası tanımlar da incelendiğinde araştırma altyapısının şu şekilde tanımlanması 

mümkündür: Uluslararası ölçekte hizmet veren, ileri düzeyde temel ve uygulamalı 

araştırmalar yapan, faaliyetleri ile kamu kesimine, özel kesime ve tüm araştırmacılara 

açık olan, sanayinin ihtiyaçlarına cevap veren, bilim, teknoloji ve yenilik 

ekosisteminde bilgi üreten ve bilginin yayılımını sağlayabilen, her türlü donanıma 

sahip, kritik kütleyi oluşturan araştırmacıları bir araya getiren fiziksel ortamlar, 

kaynaklar veya hizmetlerdir. 

3.3.1.2. Türkiye’de Araştırma Altyapılarının Kalkınma Planlarındaki Yeri ve 

Yürütülen Çalışmalar 

Araştırma altyapıları, Kalkınma Planlarında araştırma merkezi, Ar-Ge 

altyapısı, kamu kurumu ve kuruluşları ile üniversite araştırma merkezi gibi farklı 

kavramlar adı altında kullanılmıştır. Bu alt bölümde Kalkınma Planlarında yer alan 

araştırma altyapılarına yönelik politikalar belirlenmeye çalışılacaktır.  

                                                 
61 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda, “Enstitü: üniversitelerde ve fakültelerde birden fazla benzer 
ve ilgili bilim dallarında lisansüstü, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir 
yükseköğretim kurumudur.” şeklinde tanımlanmıştır. 
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TÜBİTAK’a bağlı olarak kurulan Sanayi Araştırmaları Enstitüsü62, İkinci 

Kalkınma Planı döneminde ülkemizde kurulan ilk kamu araştırma altyapısıdır. Ancak, 

araştırma altyapılarına yönelik olarak ilk, doğrudan ve etkili çalışmalar Dokuzuncu 

Kalkınma Planı döneminde başlamıştır. Kalkınma Planları döneminde Ar-Ge ve 

yenilik alanında ülkemizde yapılmış olan önemli politika değişiklikleri ve kurumsal 

düzenlemelere ilişkin gelişmelerin tümü ise Birinci Kalkınma Planı döneminden 

günümüze kadarki dönemi kapsamak üzere EK 7’de ayrıntılı olarak anlatılmıştır.  

3.3.1.2.1 . Dokuzuncu Kalkınma Planı Dönemi  
2007-2013 yılları arasını kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda ulusal 

yenilik sisteminin bir alt sistemi olan araştırma altyapılarında yürütülen faaliyetlerin 

sonuçlarının uygulamaya geçirilemediği ve sanayi ile işbirliğinin zayıf kaldığı 

belirtilmiş, nitelikli insan gücünü çekmeye yönelik çalışmalar yürütüleceği ve orta ve 

yüksek teknoloji sektörlerinde Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetlerine ve Ar-Ge 

altyapısına öncelik verileceği, büyük ölçekli yatırımların, ortak yatırım ve kapsamlı 

Ar-Ge projelerinin destekleneceği açıklanmış ve buna yönelik olarak bu dönemde 

doğrudan araştırma altyapıları konusunda çalışmalar yürütülmüştür.  

15 Aralık 2010 tarihinde gerçekleştirilen BTYK’nın 22. Toplantısında 

2010/203 sayılı “Araştırma Altyapıları Yol Haritası ve Araştırma Merkezlerine İlişkin 

İdari ve Yasal Düzenlemeler” adıyla bir karar63 alınması bu Plan dönemindeki önemli 

gelişmelerden biridir.  

Bu Plan döneminde araştırma altyapıları ile ilgili olarak ilk, doğrudan ve etkili 

çalışmalar yürütülmüştür.  

 

                                                 
62 1972 yılında kurulan ve Türkiye’nin en büyük araştırma altyapısını oluşturan Enstitü’nün bugünkü 
adı Marmara Araştırma Merkezi (MAM)’dir. 
63 - Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerdeki araştırma merkezlerinin etkin kullanımını ve 
sürdürülebilirliğini sağlamak üzere, merkezlerin özel sektör ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile 
işbirliği kurmaları, yönetimi, sürdürülebilir finansmanı, personel istihdamı, tüm araştırmacılara 7 gün 
24 saat hizmet verebilecek şekilde açık olması, performansların izlenmesi ve değerlendirilmesi gibi 
konularında idari ve yasal düzenlemeler yapılmasına ve; 
-  Ülkemizdeki mevcut ve yapılacak araştırma merkezlerinin konu, yer, işbirlikleri, çalışma alanları ve 
finansman modeli gibi hususların belirlenmesine yönelik olarak Araştırma Altyapıları Yol Haritası 
hazırlanmasına, 
karar verilmiştir. 
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3.3.1.2.2 . Onuncu Kalkınma Planı Dönemi  
2014-2018 yılları arasını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı’nda ilk defa 

araştırma altyapısı kavramı doğrudan kullanılmıştır.64 Planda yer alan önemli hususlar 

ise şunlardır (Kalkınma Bakanlığı, 2013:85-87): 

 Araştırma altyapılarının çeşitlendirilerek etkin ve sürdürülebilir 

kullanımlarının sağlanması gerekmektedir. 

 Üniversite ve kamu kurumları bünyesindeki araştırma merkezleri, özel sektörle 

yakın işbirliği içinde çalışan, nitelikli insan gücüne sahip, tüm araştırmacılara 

kesintisiz hizmet veren ve etkin bir şekilde yönetilen sürdürülebilir yapılara 

dönüştürülecektir. 

 Ar-Ge faaliyetleri, araştırma altyapıları ve araştırmacı insan gücü bakımından 

bölgesel ve küresel düzeyde işbirliği geliştirilecektir. Bu kapsamda kritik 

teknolojilerin transferinin kolaylaştırılmasına, içselleştirilmesine ve dünyadaki 

emsal teknolojilerle rekabet edebilecek şekilde geliştirilmesine önem 

verilecektir. 

 Sağlık başta olmak üzere, öncelikli teknoloji alanlarında araştırma merkezleri 

ve akademik kurumların yurtdışındaki muadilleriyle ortaklık kurulacaktır 

(Nitelikli İnsan Gücü İçin Çekim Merkezi Öncelikli Dönüşüm Programı). 

 Türkiye’deki araştırma merkezleri yurtdışındaki araştırmacılara tanıtılacaktır 

(Nitelikli İnsan Gücü İçin Çekim Merkezi Öncelikli Dönüşüm Programı). 

 Ar-Ge altyapısının, araştırmacı desteklerinin ve girişimcilik ortamının 

yurtdışından araştırmacılar açısından cazibesi artırılacaktır (Nitelikli İnsan 

Gücü İçin Çekim Merkezi Öncelikli Dönüşüm Programı). 

 Araştırma merkezleri çevresinde konaklama imkânları geliştirilecektir 

(Nitelikli İnsan Gücü İçin Çekim Merkezi Öncelikli Dönüşüm Programı). 

 Sözleşmeli yabancı araştırmacıların kamu üniversiteleri, kamu araştırma 

merkezleri, vakıf üniversiteleri ve özel sektör araştırma merkezlerinde 

çalışabilmesiyle ilgili mevzuatta iyileştirmeler yapılacaktır (Nitelikli İnsan 

Gücü İçin Çekim Merkezi Öncelikli Dönüşüm Programı). 

                                                 
64 Daha önceki planlarda Ar-Ge altyapısı, araştırma merkezi kavramları kullanılmıştır. 
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Araştırma altyapıları hususunda Dokuzuncu Kalkınma Planına kadar geçen 

sürede önemli bir atılım gerçekleştirilememiştir. Dokuzuncu Kalkınma Planı 

Dönemi’nde başlayan araştırma altyapılarının etkinliğini ve sürdürülebilirliğini 

artırmaya yönelik faaliyetler Onuncu Kalkınma Planı Dönemi’nde de artarak devam 

etmiştir. Onuncu Kalkınma Planı dönemindeki en önemli gelişme ise, araştırma 

altyapılarının daha etkin kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere 

desteklenmesine ilişkin hususları düzenleyen 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının 

Desteklenmesine Dair Kanunun 10 Temmuz 2014 tarihinde Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe girmesidir. Ayrıca, Araştırma Altyapıları Kurulu’nun 

16.08.2017 tarihli kararı ile 4 adet araştırma altyapısına65 6550 sayılı Kanun 

kapsamında yeterlik verilmiştir. 

3.3.1.3. Araştırma Altyapılarının Mevcut Durumu 

Ülkemizde araştırma altyapılarının kurulması ve geliştirilmesi için Kalkınma 

Bakanlığı tarafından kamu yatırım programları aracılığıyla kamu kurum ve kuruluşları 

ile üniversitelere ödenek tahsis edilmektedir. Söz konusu ödenek tahsisi merkezi ve 

tematik araştırma laboratuvarları olmak üzere 2 şekilde verilmektedir. İlk olarak, 

merkezi araştırma laboratuvarları desteği, tüm devlet üniversitelerine rekabetçi bir 

mekanizma olmaksızın verilmektedir. Bu destekteki temel amaç, üniversitelerin farklı 

birimlerinin araştırma altyapısı ihtiyacının aynı çatı altında ortak olarak karşılandığı 

birimleri oluşturmaktır. İkinci olarak, tematik araştırma laboratuvarları desteği ise 

rekabetçi bir mekanizma ile Kalkınma Planları, BTYK tarafından belirlenen öncelikli 

alanlar ve kamu ve özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda, çok disiplinli araştırma 

faaliyetlerinin yürütülmesine, araştırmacıların bir arada çalışabilecekleri bir ortama 

imkân veren yükseköğretim kurumları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik 

olarak açılan araştırma altyapıları proje çağrısı usulü ile verilmektedir. Bu çağrı ile 

kurumlar tarafından proje teklifleri hazırlanır ve teklifler Kalkınma Bakanlığı’na 

sunulur. Proje teklifleri, Kalkınma Bakanlığı tarafından öncelikle ön değerlendirmeye 

tabi tutulur. Proje tekliflerinin; araştırmacı insan gücünün geliştirilmesi ve sanayi ile 

işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlaması, kurumların stratejik planları ve insan 

gücü kapasitesi ile uyumlu olması, işletme modelinin tanımlanmış ve 

                                                 
65 Bu altyapılar, Bilkent UNAM, İBG, SUNUM ve ODTÜ MEMS’dir. 
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sürdürülebilirliğin planlanmış olması, tüm araştırmacıların kullanımına açık olacak 

şekilde kurgulanmış olması esastır. Kalkınma Bakanlığı tarafından tekliflerin 

araştırma altyapısı niteliğinde olup olmadığına ve varsa çağrı kapsamındaki öncelikli 

alanlarla uyumuna bakılır. Daha sonra, gelen teklifler ilgili panellerde bilimsel olarak 

teknik bir değerlendirmeye tabi tutulur. Nihai değerlendirmeler Kalkınma Bakanlığı 

tarafından yapılır ve başarılı bulunan projelere ilk yatırım (inşaat, makine-teçhizat, 

donanım, yazılım, danışmanlık, kurulma aşamasındaki gerekli personel) veya idame 

yatırım desteği sağlanır. Destek kapsamında bir üst sınır bulunmamaktadır. 

Kamu yatırım programı aracılığıyla kaynak tahsisi yapılan araştırma 

altyapıları, Kalkınma Bakanlığı tarafından tematik araştırma laboratuvarları ve 

merkezi araştırma laboratuvarları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu laboratuvarlar 

ile ilgili özet bilgiler şu şekildedir:  

 Tematik araştırma laboratuvarları: Belli bir bilimsel alanda uzmanlaşmış ve bu 

alanda ulusal veya bölgesel ölçekte Ar-Ge faaliyeti yürütme kabiliyetine sahip 

araştırma birimleridir. Bu altyapılar aracılığıyla bilimin sınırlarında araştırma 

yapma imkânı oluşturulması, araştırmacı insan gücünün nitelik ve nicelik 

yönünden geliştirilmesi ve üniversite-sanayi işbirliğine katkıda bulunulması 

amaçlanmaktadır. 2017 yılı sonu itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları ile 

yükseköğretim kurumlarında tamamlanmış olan 131, devam eden 108 tematik 

araştırma laboratuvarı projesi bulunmaktadır. Bu araştırma altyapıları ağırlıklı 

olarak biyoteknoloji dâhil yaşam bilimleri, malzeme, otomotiv, enerji, havacılık 

ve uzay, bilgi ve iletişim, savunma teknolojileri ile nanoteknoloji alanlarında 

faaliyet göstermektedir. Tematik araştırma laboratuvarı oluşturulması amacıyla 

desteklenen projelere kamu yatırım programları vasıtasıyla 2004-2017 yılları 

arasında 2017 yılı fiyatlarıyla yaklaşık birikimli toplam 4,9 milyar TL kaynak 

tahsisi yapılmıştır. 

 Merkezi araştırma laboratuvarları: Üniversitelerin farklı birimlerinin araştırma 

altyapısı ihtiyacının aynı çatı altında ortak olarak karşılandığı birimlerdir. Bu 

altyapılarda kişilerin veya bölümlerin kontrolü altında olmayan ve bütün 

araştırmacıların kullanımına açık araştırma altyapılarının oluşturulması 

amaçlanmaktadır. Böylece, üniversitelerde görev yapan araştırmacılar ulusal ve 
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uluslararası fonlardan daha fazla yararlanabilme imkânına kavuşmaktadır. 2017 

yılı sonu itibarıyla 58 üniversitede merkezi araştırma laboratuvarının kurulumu 

tamamlanmış, 38’inde ise devam etmektedir. Merkezi araştırma laboratuvarları 

oluşturulması amacıyla desteklenen projelere kamu yatırım programları 

vasıtasıyla 2004-2017 yılları arasında 2017 yılı fiyatlarıyla yaklaşık birikimli 

toplam 1,2 milyar TL kaynak tahsisi yapılmıştır. 

Şekil 3.3’den de görüleceği üzere, araştırma altyapısı yatırımları 81 ile 

yayılmış olmakla birlikte, ağırlıklı olarak Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde 

yoğunlaşmıştır. BTYK tarafından belirlenen öncelikli alanlar (sağlık, enerji, makine-

imalat, gıda, otomotiv, savunma, uzay, bilgi ve iletişim teknolojileri) itibarıyla 

araştırma altyapısı yatırımlarının illere göre dağılımı ise EK 8’de yer almaktadır. En 

çok araştırma altyapısı yatırımına sahip olan Ankara, İstanbul ve İzmir ili dışında, 

otomotiv alanında Kocaeli ili, uzay alanında Erzurum ili, gıda alanında ise Kocaeli, 

Antalya ve Adana illeri dikkat çekmektedir. 

Şekil 3.3. Toplam Araştırma Altyapısı Yatırımlarının İllere Göre Dağılımı (2017 
Yılı Fiyatlarıyla, Milyon TL) 

 
Kaynak: Kamu Yatırım Programı verilerinden yazar tarafından derlenmiştir. 

Devlet ve vakıf üniversitesi ile kamu kurumları bazında araştırma altyapılarına 

aktarılan ödeneklerin yıllara göre değişimi ise EK 9’da yer almaktadır. EK 9’dan da 

görüleceği üzere, devlet ve vakıf üniversitelerine aktarılan ödenekler araştırma 

altyapısı proje çağrılarının ortalama 3 yılda bir olması sebebiyle dalgalı bir seyir 
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izlerken, kamu kurumlarına aktarılan ödeneklerin özellikle son 5 yılda istikrarlı bir 

şekilde arttığı gözlenmektedir. 

6550 sayılı Kanun kapsamında yeterlik almamış araştırma altyapılarının 

mevcut durumundaki sorunlarının yönetim, insan kaynağı, finansman, işbirliği ve 

izleme-değerlendirme-performans konu başlıklarında aşağıdaki şekilde özetlenmesi 

mümkündür (Kalkınma Bakanlığı, 2016:4-5): 

 Yönetim: Araştırma altyapılarının yönetimleri üniversite yönetimine bağlı 

olarak sık sık değişebilmektedir. Diğer ülke örneklerinde olduğu gibi 

yönetimde tüm paydaşlar (özel sektör, ilgili kamu kurumları, diğer 

üniversiteler) yer almamaktadır. Dolayısıyla altyapıların yeterince 

sürdürülebilir, şeffaf, kurumsal ve profesyonel bir yönetime sahip olduğunu 

söylemek güçtür. Bu durum, altyapıların performansını ve etkin çalışmasını 

olumsuz etkilemektedir. Ayrıca, araştırma altyapılarının statüsü belirsiz olup, 

altyapılara özgü bir yasal düzenleme de bulunmamaktadır. Yükseköğretim 

kurumlarındaki laboratuvarlar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda 

Uygulama ve Araştırma Merkezi tanımı içinde yer almaktadır. Bu tanım, 

Kalkınma Bakanlığı tarafından kaynak tahsis edilen kapsamlı, nitelikli Ar-Ge 

faaliyetleri yürütmeleri, özel sektörle işbirliği yapmaları amaçlanan araştırma 

altyapılarını tanımlamakta yetersiz kalmaktadır. 

 İnsan Kaynağı: Araştırma altyapılarının kendilerine ait daimi ve geçici 

kadroları bulunmamaktadır. Yükseköğretim kurumlarının kadro sıkıntıları ve 

mevcut ücret politikası nedeniyle, yurt içinden veya yurt dışından nitelikli 

araştırmacıların araştırma altyapılarında istihdam edilmesi mümkün 

olamamaktadır. 

 Finansman: Bu konudaki en önemli sorunlar, altyapıların kendine ait 

bütçesinin olmaması, idame yatırımları ve bakım-onarım giderlerinin 

karşılanamaması ve vergi muafiyeti olmamasıdır. Araştırma altyapıları kamu 

tüzel kişiliğine haiz olmadıkları ve üniversiteye bağımlı oldukları için ayrı bir 

bütçeye sahip değildir. Üniversite rektörlüğü tarafından üniversitenin bütün 

ihtiyaçları belirlenir ve bütçe kısıtı dahilinde öncelik verdiği işlere ödenek 

tahsis edilir. Üniversite tarafından araştırma altyapıları yerine üniversitenin 

diğer işlerine öncelik verildiği takdirde altyapılar için bakım-onarım, sarf 
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malzemesi gibi zorunlu giderlerin karşılanmasında zorluklar yaşanmaktadır. 

Yine mevcut durumda araştırma altyapılarının finansman kaynakları 

şunlardır: i) Kamu yatırım programı kapsamında devam eden bir proje ise 

merkezi yönetim bütçesinden tahsis edilen kaynak, ii) Üniversite rektörlüğü 

tarafından öz kaynaklarından aktarılan tutarlar, iii) Varsa yürüttüğü 

projelerden elde edilen gelirler, iv) Bağış. Yürütülen projelerden elde edilen 

gelirler ve bağışlar altyapıların kendilerini idame ettirebilecek düzeyde 

değildir. Bununla birlikte, kurulumu tamamlandığı için kamu yatırım 

programında da yer almıyorsa ihtiyaçlarını bağlı bulunduğu üniversiteden 

karşılamak zorundadır. 

 İşbirliği: Araştırma altyapısının kendine ait bir bütçesi olmaması, bağlı 

bulunduğu üniversite yönetiminin değişimi, altyapı yöneticisinin ve ekibinin 

değişimi, tutumu gibi etkenlerle altyapılar ileriye dönük planlamalar yapmakta 

zorlandığı için işbirlikleri hususunda beklenen düzeye çıkamamıştır. Ayrıca, 

işbirliği mekanizmaları yeterli değildir. 

 İzleme-değerlendirme-performans: Kamu yatırım programları kapsamında 

teknolojik araştırma sektöründe yer alan projelerin sahibi kurumlar her yıl 

Haziran ve Aralık aylarında Kalkınma Bakanlığına projedeki gelişmeleri 

kapsayan izleme raporu göndermekle mükelleftir. Ancak, bu yöntem yeterince 

etkin ve yeterli değildir. 

3.3.2. 6550 Sayılı Kanun  

3.3.2.1. 6550 sayılı Kanun hakkında genel bilgi  
15 Aralık 2010 tarihinde gerçekleştirilen BTYK’nın 22. Toplantısında “Kamu 

kurum ve kuruluşları ile üniversitelerdeki araştırma merkezlerinin etkin kullanımını 

ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere, merkezlerin özel sektör ve ilgili kamu kurum 

ve kuruluşları ile işbirliği kurmaları, yönetimi, sürdürülebilir finansmanı, personel 

istihdamı, tüm araştırmacılara 7 gün 24 saat hizmet verebilecek şekilde açık olması, 

performansların izlenmesi ve değerlendirilmesi gibi konularında idari ve yasal 

düzenlemeler yapılması” kararı alınmış ve sorumlu kuruluş olarak Kalkınma 

Bakanlığı belirlenmiştir. Bu konuda çalıştaylar, toplantılar yapılmış, ülke örnekleri 
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incelenmiş, ayrıca BSTB, TÜBİTAK ve Kalkınma Bakanlığı arasında bir protokol de 

imzalanmıştır.66   

Araştırma altyapıları finansman, işbirliği, izleme-değerlendirme-performans, 

yönetim ve insan kaynağı ile ilgili konularda bazı sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır.  

Mevcut yaşanan sorun alanlarının tespitinin yapılmasıyla birlikte Ar-Ge, yenilik ve 

eğitim sisteminin odağında bulunan araştırma altyapılarının etkinliğinin artırılmasına 

ve performansa bağlı olarak desteklenmesine ilişkin yasal düzenleme yapılması 

ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda araştırma altyapılarının daha etkin kullanımını 

ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere desteklenmesine ilişkin hususları düzenleyen 

6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun 10/07/2014 tarih ve 

29056 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunla yeterlik 

alan araştırma altyapılarının yönetimi, finansmanı, personel yapısı ile izleme, 

değerlendirme ve desteklenmesine ilişkin düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Söz 

konusu Kanuna ilişkin ikincil mevzuat çalışmaları da yapılmıştır. Bu kapsamda, 6550 

Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına 

İlişkin Yönetmelik, Araştırma Altyapıları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve 

Araştırma Altyapıları Satın Alma ve İhale Yönetmeliği 28/08/2015 tarih ve 29459 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.67 

Şekil 3.4’te 6550 sayılı Kanunun uygulama ve yeterlik değerlendirme 

sürecindeki aktörlerin görevleri özetlenmiştir. Buna göre (6550 Sayılı Araştırma 

Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği, 

Madde 10-11):  

 Kalkınma Bakanlığı tarafından ön değerlendirme yapılarak Kanun kapsamına 

alınabilecek araştırma altyapıları belirlenmektedir. 

 Kalkınma Bakanlığı tarafından TÜBİTAK’a iletilen aday adayı araştırma 

altyapıları TÜBİTAK tarafından yeterlik değerlendirmesine tabi 

tutulmaktadır. 

                                                 
66 Ayrıntılı bilgi EK 7’de Dokuzuncu ve Onuncu Kalkınma Planı dönemlerinde yer almaktadır. 
67 6550 sayılı Kanun ve yönetmelikleri için bkz. (çevrimiçi) 
http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Yaynlar/Attachments/684/Arast%C4%B1rma%20Altyap%C4%B1l
ar%C4%B1%20Mevzuat%C4%B1.pdf 
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 TÜBİTAK tarafından hazırlanan değerlendirme raporu çerçevesinde İzleme 

ve Yeterlik Değerlendirme Komitesi (Komite)68, araştırma altyapısının 

yeterlik başvurusu yapmaya uygunluğuna ve uygun ise başvuru dosyasını 

teslim etme süresine karar verir.  

 Komite kararları doğrultusunda Kalkınma Bakanlığı, yeterlik almaya aday 

araştırma altyapısıyla ilgili yükseköğretim kurumuna, başvuru dosyasıyla 

yeterlik kararı için Araştırma Altyapıları Kurulu’na (Kurul)69 

başvurabileceğini bildirir. 

 İlgili yükseköğretim kurumu, belirlenen süre içerisinde başvuru dosyasını 

Kurula iletir. 

 Komite, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından iletilen başvuru dosyasını 

şekil ve esas yönünden inceler. 

 Kurul, Komite tarafından başvuru dosyasına ilişkin sunulan görüş ve önerileri 

değerlendirerek aday araştırma altyapısına yeterlik verilmesine veya 

başvurunun reddedilmesine karar verir. 

 Yeterlik değerlendirmesine ilişkin karar, Kurul tarafından ilgili 

yükseköğretim kurumuna bildirilir. Kurul tarafından yeterlik kararının 

verilmesiyle araştırma altyapısı kamu tüzel kişiliğini kazanır. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
68 Başkan ve Üyeleri: Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı (Başkan), Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Müsteşarı (Üye), Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı (Üye), YÖK Başkanı (Üye), TÜBİTAK Başkanı 
(Üye). 
69 Başkan ve Üyeleri: Kalkınma Bakanı (Başkan), Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı (Üye), Milli 
Eğitim Bakanı (Üye). 
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Şekil 3.4. 6550 Sayılı Kanunda Uygulama ve Yeterlik Değerlendirme Süreci 

 
Kaynak: 6550 sayılı Kanun ile Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik maddeleri kullanılarak 
yazar tarafından çizilmiştir. 

BAKANLIK
SEKRETARYA                 

(TÜBİTAK)
SEKRETARYA                               

(KURUL VE KOMİTE) KOMİTE KURUL
İLGİLİ 

YÜKSEKÖĞRETİM 
KURUMU

ARAŞTIRMA 
ALTYAPISI

Değerlendirmeye
alınacak araştırma 

altyapıları 
(kurulumu 

tamamlanmış ve 
faaliyette olan) 

Araştırma 
altyapılarının nicel 
(verisel ve kanıta 

dayalı) ve nitel (saha 
ziyareti) 

değerlendirmesinin 
yapılması 

Panel 
değerlendirmesi ile 

nicel ve nitel 
değerlendirme 

sonuçları

Nicel ve nitel 
değerlendirme 

sonuçlarına göre 
yeterlik almaya
uygun araştırma 

altyapısı 
adaylarının 
belirlenmesi

Yeterlik almaya 
uygun araştırma 
altyapıları listesi

Yeterlik almaya 
uygun araştırma 

altyapılarıyla ilgili 
yükseköğretim 

kurumlarına 
başvuru 

yapabileceklerinin 
bildirilmesi

Yeterlik
Değerlendirme 

Başvuru Dosyası

Başvuru dosyasının 
değerlendirilmesi

Başvurunun şekil ve 
esas yönünden  

değerlendirilmesi

EVET

Red gerekçesi ve 
yeniden başvuru 

Yeterlik kararının 
web sayfasından 

duyurulması 

Yeterlik kararının
ilgili yükseköğretim 

kurumuna 
bildirilmesi

Yeterlik Kararı

Yeterlik 
Değerlendirme, 

Performans İzleme
Usul ve Esasları

Yeterlik 
Değerlendirme, 

Performans İzleme
Usul ve Esasları

İlgili yükseköğretim
kurumlarından 

yeterlik 
değerlendirmesine 

ilişkin bilgilerin 
talep edilmesi

Yeterlik 
değerlendirmesine 

ilişkin bilgilerin 
TÜBİTAK'a 
iletilmesi

Yeterlik Başvuru 
Dosyası Kapsamı

Yeterlik Başvuru 
Dosyası 

Kapsamının 
onaylanması

Başvuruya ilişkin 
karar önerisinin 

hazırlanması

Başvuru dosyasının 
yenilenmesi

HAYIR

Altyapı 
yeterlik
alabilir

HAYIR

Tüzel kişilik 
kazanır.
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Şekil 3.5’te ise Kurul tarafından yeterlik kararı verilen araştırma altyapısının 

tüzel kişilik kazanmasıyla birlikte kuruluş protokolünün onaylanması ve yeterlik 

belgesi almasına kadarki süreç özetlenmiştir. Buna göre (6550 Sayılı Araştırma 

Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği, 

Madde 12): 

 İlgili yükseköğretim kurumu yeterlik kararının kendisine bildirilmesini 

müteakip en geç bir ay içerisinde araştırma altyapısı yönetim kurulunu 

toplantıya çağırır. Yönetim kurulu bu ilk toplantısında yönetim kurulu 

başkanını seçer ve kuruluş protokolünü imzalayarak Kurula sunar. 

 Kurul, araştırma altyapısı tarafından kendisine sunulan kuruluş protokolünü 

en geç bir ay içerisinde değerlendirir. Değerlendirme sonucunda protokolü 

onaylar ya da revizyon için araştırma altyapısına iade eder. 

 Kuruluş protokolü, Kurul onayıyla yürürlüğe girer. 

 Kuruluş protokolü imzalanan araştırma altyapısına Kurul tarafından yeterlik 

belgesi verilir. 

 Kuruluş protokolünün Kurul tarafından onaylanmasını müteakip araştırma 

altyapısına mali destek aktarılabilir. 

Ayrıca, yeterlik kararı verilmiş araştırma altyapısının yeterlik koşullarını 

taşımaya devam edip etmediği yıllık olarak TÜBİTAK tarafından izlenir ve 

değerlendirilir. Ayrıca, yeterlik süresinin üçüncü yılı içerisinde TÜBİTAK tarafından 

kapsamlı değerlendirme yapılır. Kurul, Kanun veya ilgili yönetmeliklere aykırılık 

olması veya izleme ve değerlendirme sonucuna göre yeterlik koşullarının 

sağlanmadığının anlaşılması halinde araştırma altyapısına gerekli iyileştirmelerin 

yapılması için süre verebilir, altyapının yeterliğini iptal edebilir veya sınıfını 

değiştirebilir. 
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Şekil 3.5. 6550 Sayılı Kanunda Kuruluş Protokolü Onay Süreci 

 
Kaynak: 6550 sayılı Kanun ile Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik maddeleri kullanılarak 
yazar tarafından çizilmiştir. 

6550 sayılı Kanun kapsamında aday olabilecek araştırma altyapıları belirli bir 

olgunluğuna ulaşmış, ulusal ölçekte kendini ispatlamış ve küresel ölçekte rekabet 

potansiyeli olan araştırma altyapılarıdır. Bu altyapıların yatırım tutarları, araştırmacı 

sayısı, patent sayısı, uluslararası fon kullanımı, nitelikli proje sayısı ve tutarı, 

işbirlikleri, ülke için kritiklik gibi hususlar Kalkınma Bakanlığı tarafından 

BAKANLIK
SEKRETARYA                 

(TÜBİTAK)
SEKRETARYA                               

(KURUL VE KOMİTE) KOMİTE KURUL
İLGİLİ 

YÜKSEKÖĞRETİM 
KURUMU

ARAŞTIRMA 
ALTYAPISI

Yeterlik Kararı 
İçeriği

Yeterlik Kararı 
İçeriğinin 

onaylanması

Araştırma altyapısı 
yönetim kurulunun 

ilk toplantıya 
çağrılması

Kuruluş Protokolü 
İçeriği

Kuruluş Protokolü 
İçeriğinin 

onaylanması

Yönetim kurulu 
başkanının 

seçilmesi, kuruluş 
protokolünün 
imzalanması

Protokol
uygun 

Kuruluş 
protokolünün 
onaylanması

Protokolün
revizyon için 

altyapıya 
gönderilmesi

EVET

HAYIR

Yeterlik belgesinin 
hazırlanması

Taşınır ve 
taşınmazların 

araştırma 
altyapısına devri

Kuruluş
protokolünün 

imzalanmasından 
sonra araştırma 
altyapısına mali 

destek 
aktarılması 

mümkün olur.

Yeterlik Belgesi

Yeterlik Belgesi 
İçeriği

Yeterlik Belgesi 
İçeriğinin 

onaylanması

Yeterlik kararının
ilgili yükseköğretim 

kurumuna 
bildirilmesi
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değerlendirilerek, sadece belirli bir eşik değerin üstünde yer alabilenler Kanun 

kapsamında değerlendirmeye alınabilmektedir. Şu ana kadar 4 araştırma altyapısı70 

Kanun kapsamında yeterlik alabilmiştir. 

3.3.2.2. 6550 sayılı Kanunun getirdiği yenilikler 
Söz konusu mevzuata tabi olacak araştırma altyapıları, kamu tüzel kişiliğine 

haiz olan, özel sektörün de yönetim kurulunda yer alabildiği, profesyonel bir yönetime 

sahip, performans esaslı izleme-değerlendirme sistemi ile fonlanan, sözleşmeli 

personel çalıştırabilen, kendisine ait bütçesi olan, vergisel avantajlara sahip, şirket 

kurabilen bir yapıya dönüşecektir. Söz konusu yenilikler başlıklar halinde aşağıda 

kısaca anlatılacaktır. 

3.3.2.2.1 Yönetim  
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile getirilen yetersiz hukuki statü sorununa 

6550 sayılı Kanun ile çözüm bulunmuş olup, yeterlik kararı verilen araştırma 

altyapıları kamu tüzel kişiliğine haiz olacaktır. Ayrıca, altyapıların yönetimi ve 

işletilmesinde ilgili paydaşlar (özel sektör, kamu, STK) yeterince yer almıyorken, 

Kanun ile altyapılarda yönetim kurulu, danışma kurulu ve müdürlük oluşturulmuş ve 

paydaşların yer almasına olanak tanınmıştır. Bunun yanı sıra, profesyonel bir yönetici 

müdür atanacak ve performansa dayalı bir çalışma sistemi oluşturulacaktır.  

En üst karar organı olarak Kurul kurulmuş ve Kurul’da Kalkınma Bakanı, 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı bulunmaktadır. Kalkınma 

Bakanlığı Müsteşarı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı, Milli Eğitim 

Bakanlığı Müsteşarı, YÖK Başkanı ve TÜBİTAK Başkanı’ndan oluşan Komite ise 

Kurul’a karar önerileri sunmakla görevlendirilmiştir. 

Şekil 3.6’da 6550 sayılı Kanun ile getirilen model özetlenmiştir. 

 
 
 
 

                                                 
70 Bu altyapılar: Bilkent UNAM, Dokuz Eylül İBG, Sabancı SUNUM ve ODTÜ MEMS’dir. Bu 
altyapılara yükseköğretim kurumlarında kurulmuş başarılı araştırma altyapısı örnekleri bölümünde 
(Bölüm 3.7) değinilecektir. 
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Şekil 3.6. 6550 Sayılı Kanun İle Getirilen Model  

 

3.3.2.2.2 İnsan kaynağı 
6550 sayılı Kanun ile araştırma altyapılarında İş Kanunu hükümlerine göre 

sözleşmeli personel çalıştırma imkanı getirilmiş ve kamu kurumları ve 

üniversitelerden ihtiyaç duyulan personelin geçici görevlendirilmesi mümkün 

kılınmıştır. Yarı zamanlı çalışma imkanı getirilmiş, performansa dayalı olarak yüksek 

ücretli personel çalıştırma imkanı ve birlikte yabancı araştırmacıların 

çalıştırılabilmesine olanak tanınmıştır. 

3.3.2.2.3  Finansman 
Yeni düzenleme ile kamu tüzel kişiliğine haiz olan araştırma altyapılarının cari 

ve yatırım giderlerinin tamamı merkezi yönetim bütçesinden karşılanabilecektir. 

Böylelikle araştırma altyapısının üniversiteye bağımlılığı kalmayacaktır. Altyapıların 

kendilerine ait gelir ve gider bütçeleri olacak, performansa dayalı izleme ve 

değerlendirme sistemi oluşturulacak ve 5746, 4691 sayılı Kanunlarla sağlanan 
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muafiyet ve istisnalara benzer düzenlemeler ile gümrük vergisi muafiyetinden 

faydalanabileceklerdir.  

Yeterlik kararı verilmiş altyapılar için yeterlik süresi ise 5 yıldır. Her yıl 

performansları izlenecek ve değerlendirmelere göre yıllık ödenek artırılıp 

azaltılabilecektir. 

6550 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında bakıldığında bütçe 

süreci şu şekildedir: 

 Altyapının bütçesi, kuruluş protokolüne, eylem planlarına ve yeterlik 

kararında öngörülen mali destek tutarına uygun olarak, müdür tarafından 

hazırlanır ve hazırlanan bütçe teklifi eylem planı ile birlikte en geç ağustos 

ayının ilk haftası içinde yönetim kuruluna sunulur (Araştırma Altyapıları 

Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Madde 21/2). 

 Araştırma altyapısının yönetim kurulu tarafından bütçe teklifi eylem 

planıyla birlikte en geç Ağustos ayının son haftası içinde Kurula gönderilir. 

Kurul, eylem planını ve bütçe teklifini inceleyerek kamu yatırım programı 

kapsamında Kalkınma Bakanlığı veya başka bir kurumun bütçesine 

konulmak üzere tahsis edilecek destek tutarını kesinleştirir (Araştırma 

Altyapıları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Madde 22/2). Bu destek 

tutarı, kamu tüzel kişiliğine haiz olan altyapının bütün giderlerini 

kapsamaktadır. 

3.3.2.2.4 İşbirliği 
Yeni düzenleme ile işbirliği platformları kurulabilecek ve platformlara destek 

sağlanabilecek, ortak (üniversite, özel sektör) araştırma altyapısı kurulabilecek, 

kullanım kriterleri belirlenerek tüm kullanıcılara eşit şartlarda kesintisiz hizmet 

sağlanacaktır. Ayrıca, özel sektörle ortaklık yapılabilecek, TGB, OSB, endüstri 

bölgesi ve özel sektöre ait alanlarda araştırma altyapısı kurulabilecek, altyapı kendi 

faaliyet alanında şirket kurabilecek veya kurulu şirketlere ortak olabilecektir. 

3.3.2.2.5 İzleme-Değerlendirme-Performans  
Yeni düzenleme ile yeterlik alan araştırma altyapıları her yıl araştırma ve 

yönetim yetkinlikleri açısından performansa tabi olacaktır. Performansına göre yıllık 
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ödeneklerinde artış veya azalış söz konusu olacaktır. Yeterlik almasını müteakip 3. ve 

5. yıllarında ise saha ziyareti de dahil olmak üzere kapsamlı bir değerlendirmeye tabi 

tutulacaktır. Yapılacak saha ziyaretlerinde ve değerlendirmelerinde ilgili araştırma 

altyapısının alanıyla ilgili kendini ispat etmiş akademisyen ve özel sektör 

temsilcilerinden oluşan bağımsız bilimsel bir heyet yer alacaktır.  Hesap verme 

mekanizmasının eksikliği sorunu da performans izleme ve değerlendirme sistemi ile 

çözülmüş olacaktır. 

Araştırma altyapılarının mevcut durumdaki sorunları ile yeterlik alması 

durumundaki kazanımları yukarıdaki başlıklara göre tablolaştırılarak Tablo 3.4’te 

sunulmuştur. 

Tablo 3.4. Türkiye’de Araştırma Altyapılarının Mevcut Durumdaki Sorunları ve 
6550 Sayılı Kanunun Getirdiği Yenilikler 

 
Mevcut Durumdaki Sorunlar 

6550 Sayılı Kanun Kapsamında 
Yeterlik Alınması Durumundaki 

Kazanımlar 

Y
ön

et
im

 v
e 

Pe
rf

or
m

an
s Altyapıların statüsü belirsiz Tüzel kişilik kazandırılması 

Yönetim ve işletilmesinde ilgili 
paydaşların yeterince yer almaması 

Özel sektör, diğer üniversiteler ve ilgili 
kamu kurumlardan oluşan paydaşların 
yönetim kurulunda yer alması 

Profesyonel yönetim eksikliği, atama 
ve görevlendirme usullerinde 
belirsizlik 
 

 Altyapılarda yönetim kurulu, 
danışma kurulu ve müdürlük 
oluşturulması 

 Profesyonel yönetici atanması ve 
performansa dayalı çalışma 
sistemi 

Hesap verme mekanizması eksikliği 
 

Performans izleme-değerlendirme 
sistemi getirilmesi 

İn
sa

n 
K

ay
na

ğı
 

Daimi ve geçici kadro imkanlarının 
yetersizliği 

 İş Kanunu hükümlerine göre 
sözleşmeli personel çalıştırma 
imkanı 

 Kamu kurumları ve üniversitelerden 
ihtiyaç duyulanların geçici 
görevlendirilmesi 

Esnek çalışma imkanı olmaması Yarı zamanlı çalışma gibi esnek 
istihdam modellerinin getirilmesi 

Özlük haklarının yetersizliği 
nedeniyle nitelikli araştırmacı 
istihdamında sorunlar 

Performansa dayalı olarak yüksek 
ücretli personel çalıştırılabilmesi 

Yabancı araştırmacı istihdamında 
zorluklar 

Yabancı araştırmacıların 
çalıştırılabilmesi 
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Mevcut Durumdaki Sorunlar 

6550 Sayılı Kanun Kapsamında 
Yeterlik Alınması Durumundaki 

Kazanımlar 
Fi

na
ns

m
an

 
Altyapıların kendine ait bütçesi 
olmaması 

Altyapıların kendine ait gelirlerinin 
olması ve harcama yapabilmesi 

İdame yatırımları ve bakım-onarım 
giderlerinin karşılanmasında 
sorunlar 
 

Performansa dayalı izleme ve 
değerlendirme sistemi oluşturulması ve 
merkezi bütçeden finansman sağlanması 

Vergi muafiyeti olmaması 
 

5746, 4691 sayılı kanunlarla sağlanan 
muafiyet ve istisnalara benzer 
düzenlemeler 

İş
bi

rl
iğ

i  

Altyapılar arasında işbirliğinin 
yetersizliği  

İşbirliği platformları kurulması ve 
platformlara destek sağlanması 

Ortak (üniversite, özel sektör) 
altyapı kurulmasına yönelik mevzuat 
belirsizliği 

Ortak araştırma altyapısı kurulmasına 
imkan tanınması 

Dış kullanıcılara hizmet sunumunun 
yetersizliği 

Kullanım kriterleri belirlenerek tüm 
kullanıcılara eşit şartlarda kesintisiz 
hizmet sağlanması 

Özel sektör ile işbirliği ve şirket 
kurmaya imkan verilmemesi 

 Özel sektörle ortaklık yapılabilmesi, 
 TGB, OSB, endüstri bölgesi ve özel 

sektöre ait alanlarda araştırma 
altyapısı kurulabilmesi 

 Altyapının şirket kurabilmesi veya 
kurulu şirketlere ortak olabilmesi 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı (2016:4-8) 

Şu hususu da belirtmekte fayda görülmektedir. 6550 sayılı Kanunun amacı, 

altyapıları üniversitelerden koparmak değildir. Aksine, araştırmacı insan gücünün 

büyük kısmını barındıran üniversitelerin araştırma altyapıları ile yakın işbirliği içinde 

olması ve birlikte çalışması Ar-Ge faaliyetlerden beklenen faydanın elde edilmesi için 

zaruridir. Asıl hedef, bağımsız bütçesi olan, performansa dayalı denetime tabi tutulan, 

nitelikli insan kaynağına sahip kurumsal yapıların oluşturulmasıdır. Dünya örnekleri 

de incelendiğinde bu tarz yapıların daha etkin çalıştığı gözlenmiştir.  

Her ne kadar ayrı bir tüzel kişilik tanımlansa da Kanunda aşağıdaki tedbirler 

alınarak araştırma altyapılarının üniversitelerden kopması engellenmiştir:  

 Yönetim kurullarında başta altyapının ilgili olduğu üniversite olmak üzere, 

üniversiteler ağırlıklı olarak temsil edilecektir. (Madde 8/1) 

 Araştırma altyapısına verilen desteklerin belli bir oranı kadar ilgili olduğu 

üniversiteye Kurul kararıyla kurum hissesi verilebilecektir. (Madde 13/1) 
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 Araştırma altyapılarının gelirlerinden (patent, lisans, proje vs.) ilgili 

yükseköğretim kurumuna pay verilmesi öngörülmektedir. (Madde 13/7) 

 Kanunda araştırma altyapılarının yükseköğretim kurumlarında yürütülen 

eğitim-öğretim faaliyetlerine destek verecekleri düzenlemiştir. (Madde 6/1e) 

Ayrıca, araştırma altyapılarının ilgili olduğu yükseköğretim kurumundan 

koparılması, fiziksel olarak genelde üniversite kampüslerinde yerleşik olmaları 

nedeniyle rasyonel olmadığı gibi mümkün de değildir. 

3.3.2.3. 6550 Sayılı Kanun Kapsamında Yeterlik Alan Araştırma Altyapıları 
Tablo 3.4’te de görüldüğü üzere araştırma altyapılarının çeşitli sorunları 

bulunmaktadır. Mevcut sorunlara rağmen Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında 

ulusal ve uluslararası alanda kendini ispat etmiş, uluslararası nitelikte araştırmacılar 

yetiştiren, yüksek katma değerli ürünler üreten araştırma altyapıları mevcuttur. Bu tür 

başarılı altyapıların sayılarının artırılması en büyük beklentilerden biridir. Bu bölümde 

anlatılacak 4 araştırma altyapısı da Araştırma Altyapıları Kurulu’nun 16.08.2017 

tarihli kararıyla 6550 sayılı Kanun kapsamında yeterlik kararı verilen araştırma 

altyapılarıdır. Söz konusu altyapılar hakkındaki bilgiler aşağıda özetlenmektedir. 

3.3.2.3.1 Sabancı Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama 
Merkezi 

Sabancı Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi 

(SUNUM), 7500 m2 kapalı alana sahip olup, Kalkınma Bakanlığı’nın 57,3 milyon TL 

ve Sabancı Üniversitesi Vakfı’nın 64 milyon TL katkısı ile 2017 yılı fiyatları ile 

toplam 121,3 milyon TL maliyetle 2012 yılında faaliyete geçmiştir. SUNUM’da 25’i 

tam zamanlı araştırmacı, 4’ü teknik, 4’ü idari olmak üzere toplam 33 personel 

çalışmaktadır. Sabancı Üniversitesi’nden gelen 14 öğretim üyesi ise yarı zamanlı 

olarak araştırmalarını sürdürmektedir.  

SUNUM, özellikle malzeme, enerji ve nanoteknoloji alanlarının ülke için 

öncelikli sektörlere uygulamalarında üniversite ve sanayi arasında etkin bir arayüz 

oluşturan, Türkiye’nin en yetkin ve uluslararası tanınırlığa sahip, tüm kullanıcılara 

açık, sanayi sektörünün problemini çözen katma değeri yüksek uygulama çıktıları elde 

etmeyi amaçlamaktadır. 
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Şekil 3.7. SUNUM’dan Dış ve İç Görünüm 

 
Kaynak: SUNUM, http://sunum.sabanciuniv.edu, 15.03.2017. 

3.3.2.3.2  Orta Doğu Teknik Üniversitesi MikroElektroMekanik Sistemler 
Araştırma ve Uygulama Merkezi  

Orta Doğu Teknik Üniversitesi MikroElektroMekanik Sistemler Araştırma ve 

Uygulama Merkezi (ODTÜ MEMS), 6000 m2 kapalı alana sahip olup, Kalkınma 

Bakanlığı’nın 50 milyon TL kaynak tahsisi ve TESTAŞ A.Ş.’nin 140 milyon TL 

katkısı ile 2017 yılı fiyatları ile toplam 190 milyon TL maliyetle 2008 yılında faaliyete 

geçmiştir. MEMS’te 37 tam zamanlı araştırmacı, 17’si teknik, 11’i idari olmak üzere 

toplam 65 personel bulunmaktadır.  

ODTÜ MEMS, özellikle görüntü algılayıcılar, eylemsizlik algılayıcılar, RF 

MEMS, biyo MEMS, power MEMS, vakum paketleme, tüm devre tasarım alanlarında 

gerçekleştirdiği bilimsel araştırma çalışmalarıyla, sanayi ile birlikte yürüttüğü 

projeleriyle, oluşturacağı spin-off şirketleriyle, konusunda uzman Ar-Ge personeliyle 

dünyada öncü olmayı amaçlamaktadır. 

Şekil 3.8. MEMS’den Dış ve İç Görünüm  

 
Kaynak: ODTÜ MEMS, https://mems.metu.edu.tr, 15.03.2017 

3.3.2.3.3 Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi  
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma 

Merkezi (Bilkent UNAM), 9200 m2 kapalı alana sahip olup, Kalkınma Bakanlığı’nın 

108 milyon TL ve Bilkent Üniversitesi’nin 43 milyon TL katkısı ile 2017 yılı fiyatları 

ile toplam 151 milyon TL maliyetle 2016 yılında faaliyete geçmiştir. UNAM’da 12’si 
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tam zamanlı, 30’u yarı zamanlı olmak üzere toplam 42 araştırmacı, 17’i teknik, 5’i 

idari olmak üzere toplam 64 personel bulunmaktadır. 

Bilkent UNAM, hesaplamalı fizikten biyomühendisliğe kadar geniş bir 

yelpazede nano ölçekte bilim ve teknoloji üzerine yoğunlaşmak, akademik bir ulusal 

cazibe merkezi olmak, katma değeri yüksek ileri teknolojilerin geliştirilmesinde 

mükemmeliyeti yakalamak amacıyla kurulmuştur. Merkezin bünyesinde Malzeme 

Bilimleri ve Nanoteknoloji Enstitüsü bulunmakta ve böylelikle nitelikli Ar-Ge insan 

gücü de yetişmektedir. 

Şekil 3.9. UNAM’dan Dış ve İç Görünüm  

 
Kaynak: Bilkent UNAM, http://unam.bilkent.edu.tr, 15.03.2017. 

3.3.2.3.4 İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi  
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG), 23.673 m2 kapalı alana sahip olup, 

Kalkınma Bakanlığı’nın 2017 yılı fiyatlarıyla 187 milyon TL kaynak tahsisi ile 2007 

yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde kurulmuştur. İBG’de 50 araştırmacı, 18’i teknik, 

34’ü idari olmak üzere toplam 102 personel bulunmaktadır. Mevcut personelin 93’ü 

üniversiteden görevlendirmeyle çalıştırmaktadır. 4 araştırmacı ve 5 teknisyen ise 

projeler kapsamında sözleşmeli olarak istihdam edilmektedir. 

İBG’de mevcut durumda kanser, genomik ve biyoinformatik, immünoloji, 

sinirbilim, biyomühendislik, kök hücre ve rejenerasyon olmak üzere 6 farklı alanda 18 

araştırma grubu çalışmaktadır. Bunların 8 tanesi kanser alanında, diğer alanlarda ise 

2’şer çalışma grubu bulunmaktadır. Bu 6 alanda araştırma faaliyetleri, özel sektöre ve 

hekimlere yönelik hizmetler ve eğitim faaliyetleri yürütülmektedir. 

Tıbbi buluşlar ve Ar-Ge faaliyetleri ile toplum sağlığına, ekonomik refah ve 

insanın faydasına hizmet etme amacını yüklenen bir mükemmeliyet merkezine 

dönüşmeyi amaçlayan İBG’nin halihazırda mevcut projelerinin yüzde 84’ü kanser 
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araştırmaları ile ilgilidir. Bilimsel yayınların da yüzde 85’i kanser, genetik ve genomik 

ile immünoloji alanlarındadır.  

Şekil 3.10. İBG’den Dış ve İç Görünüm 

 
Kaynak: Dokuz Eylül Üniversitesi İBG, http://www.ibg.deu.edu.tr, 15.03.2017. 

3.3.2.4. 6550 sayılı Kanunun değerlendirilmesi  
Kanunun 15’inci maddesinin 7’nci fıkrası ile Kalkınma Bakanlığına 

koordinasyon görevi verilmektedir. Buna göre: “Kurul tarafından yeterlik kararı 

verilmiş altyapıların genel koordinasyonu hususunda Bakanlık yetkilidir.” Bakanlık, 

Kanunun uygulanması sürecinde en üst düzey karar organı olan Araştırma Altyapıları 

Kurulu ile bu Kurula karar önerileri sunan İzleme ve Yeterlik Değerlendirme 

Komitesinin sekretaryasını yürütmekten de sorumludur (6550 Sayılı Araştırma 

Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, 

madde 8/3). Özetle, Kalkınma Bakanlığı, 6550 sayılı Kanun kapsamındaki süreçlerde 

Sekretarya ve genel koordinasyon görevlerini haizdir.  

Kanunun geneli ve uygulama süreçleri dikkate alındığında; yeterlik almaya 

aday altyapıların belirlenmesi, bu altyapıların yeterlik değerlendirme süreçleri, 

yeterlik kararı verilmesi ile birlikte kamu tüzel kişiliğine haiz olması, kuruluş 

protokollerinin değerlendirilmesi ve yürütülmesinin sağlanması, özel sektör-araştırma 

altyapısı protokolleri, altyapının şirket kurması, şirketlere ortak olabilmesi, işletme 

hakkı devri, gelir ve giderlerinin izlenmesi, yıllık olarak izleme ve 

değerlendirmelerinin yapılması, üçüncü ve beşinci yılda kapsamlı değerlendirmelerin 

yapılması, personeli ile ilgili işler (ücretlerin üst limitlerinin belirlenmesi, istihdamı 

vs.) ve yürüttüğü projelere ilişkin süreçler oldukça yoğun mesai ve uzmanlık isteyen, 

bilim ve teknoloji alanında geniş personele sahip, yerine göre altyapıları yerinde 

inceleyebilecek denetim tecrübesi ve yetkisi olan etkin icrai bir yapıyı 

gerektirmektedir. Oysa, Kalkınma Bakanlığı, yoğun olarak kalkınma sorunu, politika 
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belirleme, bölgesel gelişmişlik farklarını azaltma ve müşavirlik ile kamu yatırımları 

gibi makro görevlere sahip merkezi bir kurumdur. 6550 sayılı Kanunun getirdiği yeni 

kurumsal yapılar olarak tüzel kişiliği haiz olan araştırma altyapıları, Ar-Ge gibi mikro 

düzeyde odaklanmış ileri seviye uzmanlık gerektiren konularda özelleşen, bu 

özelleşmiş uzmanlığı ticarete ve özel sektör operasyonlarına dönüştürecek yapılar 

olarak kurgulanmıştır. Dolayısıyla, bu yapıların gerek kuruluşunun, gerekse işleyişinin 

ve süreç içinde yaşanacak dönüşüm ve insan kaynağı yönetiminin geniş ölçekli icra 

gerektirmektedir. Ar-Ge faaliyetlerinin ticari değere dönüşme hususu bilim ve sanayi 

politikaları ile iç içe geçmiş, geniş uzmanlık ve personel ağı gerektiren icrai bir iştir.  

Mevcut durumda, kamu yatırım programları kapsamındaki kamu ve 

üniversitelerdeki araştırma altyapılarının bütün işleri ile 6550 sayılı Kanun 

kapsamındaki işler, Kalkınma Bakanlığı Araştırma, Geliştirme ve Girişimcilik Dairesi 

tarafından yürütülmektedir. Hem Kanun kapsamındaki işler hem de kamu yatırım 

programı kapsamındaki bütün araştırma altyapılarının işleri için gerekli kurumsal 

kapasitenin, koordinasyon, sekretarya görevlerinin yeniden değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Bu kapsamda, 6550 sayılı Kanun kapsamındaki işler için Araştırma 

Altyapıları Genel Müdürlüğü veya bağımsız bir Araştırma Altyapıları Ajansı 

kurulmasının bir çözüm olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca, 6550 sayılı Kanun 

kapsamındaki araştırma altyapılarının işleyişi, sürekliliği, koordinasyonu ve sona erme 

durumunda tasfiye işlemleri gibi hususlarda farklı Bakanlıklardan (Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, BSTB, Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı başta olmak üzere) bir çalışma grubu oluşturularak sürekli bir desteğin 

alındığı bir yapının kurgulanmasında yarar görülmektedir. Bu yapı, ABD’deki 

OSTP’ye benzer bir yapı olabilir. OSTP’nin 2016 yılı idari yönetim bütçesi 5,6 milyon 

ABD Doları’dır ve bünyesinde 130 personel bulunmaktadır. Bu personelin 90'ı, 

federal kurumlardan veya Hükümetler Arası Personel Yasası (IPA) kapsamında geçici 

olarak görevlendirilen üniversite profesörleri veya endüstri temsilcilerinden 

oluşmaktadır (Avrupa Komisyonu, 2016b:16). Önerilen genel müdürlük veya 

bağımsız kuruluş içerisinde sadece Bakanlık uzmanlarının değil aynı zamanda, 

üniversite ve sanayiden alanında yetkin ve uzman kişilerin yer almasının da çok kritik 

olduğu düşünülmektedir.  
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3.3.3. Türkiye’deki Araştırma Altyapılarının Hayat Döngülerindeki Mali Destek 

Mekanizmaları 

Ülkemizde bugüne kadar araştırma altyapılarının kurulumu ve geliştirilmesi 

için ayrılan kamu kaynağı göz önüne alındığında, özellikle Dokuzuncu ve Onuncu 

Kalkınma Planları döneminde ülkemizde araştırma altyapılarının kurulması ve 

güçlendirilmesi için önemli adımların atılmış olduğu görülmektedir. Bu kapsamda, 

6550 sayılı Kanunun 2014 yılında yürürlüğe girmesi en önemli gelişme olarak 

sayılabilir. 

 Araştırma altyapılarının yaşam döngüsü içerisinde “kurulum, gelişme, 

olgunluk” olmak üzere 3 farklı aşamada farklı destek mekanizmalarının uygulanması 

gerekmektedir (ODTÜ TEKPOL, 2011:2, ESFRI, 2016:21, Avrupa Komisyonu, 

2016a:7). Bu 3 aşamaya ilave olarak “ulusal yeterlik” aşamasının da eklenmesi 

mümkündür.  

 Kalkınma Bakanlığı tarafından tematik ve merkezi araştırma laboratuvarı 

olarak sınıflandırılan araştırma altyapılarına yönelik destekler yukarıda bahsedilen 

aşamalara (kurulum, gelişme, olgunluk ve ulusal yeterlik) göre aşağıdaki şekilde 

sınıflandırılabilir:  

1. Kurulum ve Gelişme Aşaması 

i. Araştırma altyapısı proje çağrısı usulü ile kamu yatırım programları 

vasıtasıyla tematik araştırma laboratuvarı kurulumu (ilk yatırım) veya 

geliştirilmesi desteği: Araştırma altyapısı proje çağrısı kapsamında 

rekabetçi bir yöntemle belirli öncelikli alanlara yönelik altyapının teknoloji 

seviyesini bir adım öteye taşıyabilecek makine-teçhizat, bina vs. ihtiyaçları 

proje başvurusu şeklinde Kalkınma Bakanlığına teklif edilebilmektedir. 

Ancak bu, ihtiyaç olması halinde, belirlenen alanlarda ve ortalama olarak 3 

yılda bir gerçekleştirilmektedir. Yükseköğretim kurumlarında kurulmuş 73 

tematik araştırma laboratuvarına yönelik olgunluk ve kısmen gelişme 

aşamalarını kapsayan bir destek mekanizması bulunmamaktadır. 

ii. Kamu yatırım programı vasıtasıyla tüm devlet üniversitelerinde merkezi 

araştırma laboratuvarı kurulumu (ilk yatırım) desteği: Bu destek, rekabetçi 
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olmayan bir yöntemle tüm devlet üniversitelerine sağlanmaktadır. Ancak, 

kurulumunu tamamlayan 58 merkezi araştırma laboratuvarın gelişme ve 

olgunluk aşamalarını kapsayan bir destek mekanizması bulunmamaktadır. 

2. Ulusal Yeterlik Aşaması 

6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun 

kapsamında yeterlik verilen araştırma altyapıları desteği: Bu destek, belirli 

bir olgunluğuna ulaşmış, ulusal ölçekte kendini ispatlamış ve küresel 

ölçekte rekabet potansiyeli olan araştırma altyapılarına yöneliktir. Bu destek 

türünde altyapıların cari ve yatırım giderlerinin tümü karşılanmaktadır. Şu 

an itibarıyla sadece 4 altyapı bu destekten yararlanmaktadır.  

 Mevcut durumda, yükseköğretim kurumlarında faal halde olan gelişme ve 

olgunluk aşamalarındaki 73’ü tematik, 58’i merkezi araştırma laboratuvarı olmak 

üzere 131 araştırma altyapısına71 yükseköğretim kurumlarına aktarılan toplam 

kaynağın yüzde 80’ini oluşturan 3,2 milyar TL ödenek tahsis edilmiştir. Ancak, bu 

araştırma altyapılarına yönelik gelişme aşamasındaki destek yetersiz kalmakta ve 

olgunluk aşamasına ilişkin bir destek mekanizması bulunmamaktadır. Mevcut destek 

sistemi, gelişme ve olgunluk aşamalarındaki araştırma altyapılarının bakım-onarım, 

cihaz, sarf malzemesi, personel gibi ihtiyaçlarına büyük oranda cevap 

verememektedir. 

 Faal altyapılardan 6550 sayılı Kanun kapsamına girebilecek (ulusal yeterlik) 

ile giremeyecekler arasında yetkinlik ve ölçek açısından bir uçurum bulunmaktadır. 

6550 sayılı Kanun kapsamına giremeyen ve kurulumu tamamlandığı için artık yatırım 

programında yer almayan, ülkemize bilimsel ve ekonomik katma değer 

sağlayabilecek, üniversitelere aktarılan toplam araştırma altyapısı yatırımlarının 

önemli bir kısmını oluşturan araştırma altyapıları için bir destek mekanizmasına 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle özellikle faaliyette olan merkezi araştırma 

laboratuvarları ve orta ölçekli tematik araştırma laboratuvarlarının zorunlu giderlerinin 

(bakım-onarım, sarf malzemesi, personel vs.) karşılanabileceği daha hızlı ve farklı bir 

                                                 
71 Araştırma altyapısı listesi için bkz. http://arastirma.kalkinma.gov.tr/wp-content/uploads/2017/11/ 
Universite_ve_Kamu_Kurumlari_Arastirma_Altyapilari4.pdf 
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destek mekanizması geliştirilmesi önem taşımaktadır. Burada 6550 sayılı Kanuna veya 

araştırma altyapısı proje çağrısına alternatif olabilecek bir mekanizmadan 

bahsedilmemektedir. Tam aksine, onları tamamlayabilecek, faal olan ve 6550 sayılı 

Kanun kapsamına girebilecek ölçekte olmayan altyapıların karşılamakta zorluk 

çektikleri zorunlu ihtiyaçlarına daha esnek ve daha hızlı bir şekilde cevap verebilecek 

performans esaslı bir mekanizmadan bahsedilmektedir. Araştırma altyapılarından tam 

anlamıyla verim alınabilecek gelişme ve olgunluk aşamalarında gerekli destek 

mekanizması kurulmadığı takdirde altyapı, çalışmalarını tüm paydaşların (kamu, 

üniversite, sanayi) kullanımına açabilecek bir yetkinliğe de ulaşamamış olacaktır. 

Böylelikle altyapıların kurulum aşaması için aktarılan ödenekler, bilim, teknoloji ve 

yenilik ekosistemi içerisinde yeterli etkiye sahip olamama riskiyle karşı karşıya 

kalacaktır. 

6550 sayılı Kanun ile finansman, işbirliği, izleme-değerlendirme-performans, 

yönetim ve insan kaynağı gibi hususlarda getirilen yenilikler ise sadece Kanun 

kapsamında yeterlik alan 4 araştırma altyapısı için geçerlidir. Geri kalan araştırma 

altyapılarının bu hususlardaki mevcut sorunları devam etmektedir.  

Şekil 3.11’de de Türkiye’deki araştırma altyapılarının hayat döngülerindeki 

destek mekanizmaları özetlenmiştir. Şekil 3.11’den de anlaşılacağı üzere, araştırma 

altyapılarının kurulmasına ve kısmen geliştirilmesine yönelik olarak destek 

mekanizmaları varken, araştırma altyapılarının faaliyetleriyle sosyal ve ekonomik 

katma değer oluşturabilecekleri gelişme aşamasında destek yetersiz kalmakta ve 

olgunluk aşamasında mali bir destek mekanizması bulunmamaktadır. Mali bir destek 

mekanizması ile birlikte de işbirliği, izleme-değerlendirme-performans, yönetim ve 

insan kaynağı gibi hususlarda da uygulanması gereken politikalar bulunmaktadır. 

Kurulumunu tamamlayan araştırma altyapılarına yönelik gelişme ve olgunluk 

aşamalarında da gerekli destek mekanizması olması halinde araştırma altyapısı 

yetkinliğini ve ölçeğini bir üst aşamaya çıkarabilme imkânına sahip olabilecektir. 

Destek mekanizması ile belirli olgunluğa erişebilen, ulusal ölçekte kendisini 

ispatlayabilen ve uluslararası ölçekte rekabet potansiyeli olanlar ise ulusal yeterlik 

aşamasına geçebilecektir. Ulusal yeterlik aşamasına geçemeyenler ise olgunluk 

aşamasında yerel ve bölgesel ölçekte üniversite ve sanayi arasında köprü vazifesi 

görerek, nitelikli insan gücü çekip kritik kitleyi oluşturarak ve sosyal ve ekonomik 
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katma değer oluşturarak bilim, teknoloji ve yenilik ekosistemi içerisinde kritik bir rol 

oynayacaktır.  

Mevcut durumda, üniversitelerde kamu yatırım programları kapsamında 

desteklenen kurulum aşamasında 63’ü tematik ve 38’i merkezi araştırma laboratuvarı 

olmak üzere toplam 101 laboratuvar bulunmaktadır. Gelişme ve olgunluk 

aşamalarında ise 73’ü tematik ve 58’i merkezi araştırma laboratuvarı olmak üzere 

toplam 131 laboratuvar bulunmaktadır. 4 altyapı ise 6550 sayılı Kanun kapsamında 

yeterlik alarak ulusal yeterlik aşamasında faaliyet göstermektedir. 6550 sayılı Kanun 

kapsamında olanlar ve olmaya aday olanların dışında kalan araştırma altyapılarına 

kamu yatırım programları vasıtasıyla tahsis edilen toplam kaynak 2017 yılı fiyatlarıyla 

yaklaşık olarak 3,2 milyar TL’dir. Böyle bir destek mekanizması uygulanmadığı 

takdirde ise araştırma altyapılarının kurulum aşaması için aktarılan yaklaşık 3,2 milyar 

TL kaynak, bilim, teknoloji ve yenilik ekosistemi içerisinde yeterli etkiye ulaşamama 

riskiyle karşı karşıya kalacaktır. 

Şekil 3.11. Türkiye’deki Araştırma Altyapılarının Hayat Döngülerindeki Mali 
Destek Mekanizmaları 

 
 
 

1- Kurulum
- Tematik 
araştırma 

laboratuvarlarına 
yönelik 

"Araştırma 
Altyapıları Proje 

Çağrısı" 
- Tüm devlet 

üniversitelerinde 
merkezi 

araştırma 
laboratuvarı 
kurulumu

2- Gelişme
- Tematik 
araştırma 

laboratuvarlarına 
yönelik 

"Araştırma 
Altyapıları Proje 

Çağrısı"
- Merkezi 
araştırma 

laboratuvarlarına 
yönelik herhangi 
bir mekanizma 

yok!

3- Olgunluk
Herhangi bir 
mekanizma 

yok!

4- Ulusal 
Yeterlik
6550 sayılı 

Kanun
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3.4. Bölüm Değerlendirmesi 

Dokuzuncu ve Onuncu Kalkınma Plan dönemlerinde bilim, teknoloji ve 

yenilik alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Ar-Ge’ye ayrılan kaynaklar artırılmış 

ve 5746, 4691 ve 6550 sayılı Kanunlar başta olmak üzere önemli mevzuat 

düzenlemeleri ve iyileştirilmeleri gerçekleştirilmiştir. Ar-Ge yoğunluğunda, Ar-Ge 

yoğunluğu içerisindeki özel sektörün payında, patent başvuru sayısında, araştırma 

altyapıları harcamalarında artan bir seyir gözlenmiştir. Ancak, Türkiye bilim, teknoloji 

ve yenilik alanındaki mevcut performansıyla bir önceki bölümde yer alan Tablo 2.4’te 

de belirtildiği üzere ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Güney Kore gibi ülkelerin 

seviyesine çıkabilmesi zor görünmektedir. Bu kapsamda, bilim, teknoloji ve yenilik 

alanındaki yapısal reformların hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

Türkiye’de bilim, teknoloji ve yenilik sektöründeki kurumsal organizasyona 

bakıldığında kurumların politika belirleyen, politika uygulayıcı, fon sağlayıcı ve 

araştırma yapıcı olarak görev paylaşımında bulunduğu görülmektedir. Ancak, bütün 

kurumların gayretlerinin tamamını aynı hedefe yönelttikleri bir teknoloji yol 

haritasından bahsedilmesi güçtür. Örneğin Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen 

araştırma altyapıları ile TÜBİTAK, BSTB, KOSGEB tarafından desteklenen araştırma 

projelerinin alanları kısa, orta ve uzun vadede birbiriyle uyumlu olması önem arz 

etmektedir. Uyumlu olmadığı takdirde araştırma altyapıları kurulduktan sonra 

araştırma projesi destekleri ile beslenemeyecek ve bu durum altyapıların 

sürdürülebilirliklerinin sağlanmasında engel teşkil edebilecektir. Araştırma altyapısı 

içerisinde gerçekleştirilmeyen farklı birimlerden tekil araştırmacıların ayrı ayrı 

yürüttüğü araştırmaların orta ve uzun vadedeki toplam faydası beklenen düzeyde 

gerçekleşemeyebilecektir. Araştırma altyapısı çatısı altında farklı birimlerden ve 

disiplinlerden araştırmacıların birlikte yürüttükleri araştırmaların hem araştırmacılara 

hem de araştırma altyapısına olan faydası daha fazla olacaktır. 

Bilim, teknoloji ve yenilik sektöründeki fonksiyonel organizasyona 

bakıldığında ise teknoloji geliştirme bölgeleri, özel sektör Ar-Ge ve tasarım merkezleri 

ve araştırma altyapıları gibi önemli yapılar THS’nin farklı seviyelerine yönelik Ar-Ge 

faaliyetlerinde bulunmaktadır. Ancak, THS seviyelerinde yapılan Ar-Ge 

faaliyetlerinin birbirlerini güçlü bir şekilde tamamlaması ve temel araştırmadan ürüne 
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uzanan aşamalarda birbirini desteklemesi gerekmektedir. Bu yapılar arasında etkileşim 

olmadığında bilim, teknoloji ve yenilik ekosistemi içerisindeki beklenen fayda da 

sağlanamayacaktır. Örneğin başta 6550 sayılı Kanun kapsamında yeterlik alan 

araştırma altyapıları olmak üzere üniversiteler ve kamu kurumlarındaki araştırma 

altyapılarının özel sektör Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile işbirliği mekanizmaları ve 

platformları yetersizdir.  

Türkiye’de yatırım programları kapsamında desteklenen araştırma 

altyapılarının mevcut durumuna bakıldığında, yükseköğretim kurumlarında faal halde 

olan 73’ü tematik, 58’i merkezi araştırma laboratuvarı olmak üzere toplam 131 

araştırma altyapısına yönelik gelişme aşamasındaki destek yetersiz kalmakta ve 

olgunluk aşamasına ilişkin bir destek mekanizması bulunmamaktadır. Mevcut destek 

sistemi, gelişme ve olgunluk aşamalarındaki araştırma altyapılarının bakım-onarım, 

cihaz, sarf malzemesi, personel gibi ihtiyaçlarına büyük oranda cevap 

verememektedir. 

  6550 sayılı Kanun ise belirli bir olgunluğuna ulaşmış, ulusal ölçekte kendini 

ispatlamış ve küresel ölçekte rekabet potansiyeli olan araştırma altyapılarına 

yöneliktir. Kanun, birçok alanda yaşanan sorunlara çözüm getirse de bu çözümler 

sadece Kanun kapsamında yer alan araştırma altyapılarını kapsamaktadır. Kanun 

kapsamındaki altyapılar, yaşam döngüleri içerisinde son aşama olan ulusal yeterlik 

aşamasındadır. Ulusal yeterlik aşamasına geçmesi mümkün olan araştırma 

altyapılarının sayısı azdır ve bu aşamaya geçemeyecek olanlarla aralarında yetkinlik 

ve ölçek açısından bir uçurum bulunmaktadır. 

 Kanun kapsamı dışında kalan, kamu tüzel kişiliğine haiz olmayan ve 

yükseköğretim kurumlarının bünyesinde olan araştırma altyapılarının ise finansman, 

izleme-değerlendirme-performans, işbirliği, yönetim, insan kaynağı gibi hususlardaki 

sorunları devam etmektedir. 
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4. ARAŞTIRMA ALTYAPILARININ ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASINA 

YÖNELİK ANALİZ ÇALIŞMASI 

Araştırma altyapılarının faaliyetlerinin ekonomik ve sosyal faydaya yeterince 

dönüşememesine ve bilim, teknoloji ve yenilik ekosistemi içerisindeki kritik rolünün 

gereğini yerine getirebilmeleri adına karşılaştıkları sorunlara çözüm bulabilmek için 

Şekil 4.1’de anlatılan nitel (Çalışma grubu toplantısı) ve nicel (Anket çalışması) 

çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmaların sonuçları ve değerlendirmeleri bu 

bölümde anlatılacaktır. 

Şekil 4.1. Yapılan Nitel ve Nicel Çalışmaların Kronolojik Süreci   

 

05.05.2016

•9 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürü İle Çalışma Grubu 
Toplantısı

01-03.06.2016

•Artvin'de 3. defa düzenlenen altyapı müdürlerinin ve yöneticilerinin 
katıldığı "2023 Vizyonunda Üniversitelerin Araştırma Laboratuvarları 
Çalıştayı"nda altyapı yöneticileri ve akademisyenlerle 2 gün boyunca 
yüz yüze görüş alış-verişinde bulunulmuştur.

03.01.2017

•İlk 2 süreçte edinilen bilgi ile hazırlanmış olan  "Taslak Anket" çalışması, 
5 araştırma altyapısı müdürüne iletilmiş ve gelen görüş ve öneriler 
çerçevesinde revize edilmiştir.

09.02.2017

•Kalkınma Bakanlığı tarafından üniversitelere 09.02.2017 tarihli ve 
"Araştırma Altyapıları Veritabanı ve Anket Çalışması" konulu resmi 
yazı gönderilmiş, ayrıca altyapı müdürlerine e-posta yoluyla da 
bilgilendirme yapılmıştır. Yazı kapsamında "Araştırma Altyapıları 
Veritabanı"nın güncellenmesi ve tez çalışmasının da "Nicel Araştırma" 
bölümünü oluşturan "Anket Çalışması"nı "Araştırma Altyapıları 
Veritabanı"nda her altyapının kendi sayfasına yüklemesi gerektiği 
bildirilmiştir. 

20.02.2017

•Resmi yazı ile belirtilen son tarih olan 20.02.2017 tarihine kadar iletilen 
anket çalışmaları incelenmiş, eksik bilgi ve veriler konusunda altyapı 
yöneticileriyle tekrar iletişime geçilmiş, bilgi ve verileri güncellenmiştir. 
15.03.2017 tarihine kadar anket çalışmasını iletmeyen altyapı 
yöneticileri ile tekrar iletişime geçilmiş ve nihai olarak 114 altyapı 
yöneticisi anket çalışmasını "Araştırma Altyapıları Veritabanı"na 
yüklemiştir.
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4.1. Nitel Araştırma Bulguları 

Üniversitelerde kurulmuş olan merkezi araştırma laboratuvarlarının daha etkin 

ve sürdürülebilir şekilde üniversitelere, kamu kurumlarına ve özel sektöre hizmet 

sağlayabilmesi açısından karşılaştıkları idari ve mali sorunlar hakkında görüş alışverişi 

yapmak ve öneriler geliştirmek üzere 9 merkezi araştırma laboratuvarının72 müdürü 

ile birlikte 5 Mayıs 2016 tarihinde Kalkınma Bakanlığı’nda bir toplantı 

düzenlenmiştir. Katılımcılara toplantıdan önce aşağıda da başlıklar halinde verilen 

toplantıda tartışılacak soruları içeren bir doküman iletilmiştir. Toplantıdan önce 

altyapı yöneticilerinden yazılı olarak sorulara ilişkin olarak cevapları, görüş, 

değerlendirme ve önerileri talep edilmiştir. Soruların ağırlıklı olarak ele alındığı 

hususlar şunlardır: Merkezi araştırma laboratuvarlarının yıllık harcamaları, 

harcamaların nasıl finanse edildiği, karşılaştıkları idari ve mali sorunlar, etkin bir 

şekilde hizmet verip-veremedikleri, performanslarını ve sürdürülebilirliklerini 

artırmak için alınması gereken tedbirler, sürdürülebilirlik açısından Kalkınma 

Bakanlığı ve TÜBİTAK’ın mevcut destek programlarına ilaveten farklı destek 

mekanizmalarına ihtiyaç olup olmadığı ve eğer varsa bu destek mekanizmasının nasıl 

şekillendirilmesi gerektiğidir. 

Toplantı sırasında merkez müdürlerinin sorulara ilişkin olarak sundukları 

görüş ve öneriler, soru başlıkları bazında özetle aşağıdaki şekildedir: 

 Merkezi araştırma laboratuvarlarının yıllık idame harcamaları ne kadardır? Bu 

harcamalar nasıl finanse edilmektedir? 

 Altyapının harcamaları, kendi döner sermaye gelirlerinden ve Rektörlükten 

altyapıya aktarılan kaynak ile finanse edilmektedir. Ancak, laboratuvarların 

döner sermayesi olduğu için üniversite rektörlükleri laboratuvarlara yeterince 

kaynak aktarmayabilmektedir. Bu nedenle, laboratuvarlar faaliyetlerini 

sürdürmekte oldukça zorlanmaktadır. 

                                                 
72 Bu laboratuvarlar şunlardır: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Giresun 
Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Niğde Üniversitesi, ODTÜ, Selçuk Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, 
Yıldız Teknik Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı. 
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 Bazı laboratuvarlarda rektörlük, altyapının döner sermaye gelirlerinin belli bir 

oranını veya tamamını alabilmekte, bazılarında ise tüm gelirleri laboratuvara 

bırakabilmektedir. 

 Merkezi araştırma laboratuvarlarının karşılaştıkları idari ve mali sorunlar 

nelerdir? 

 Teknik eleman ve uzman eksikliği vardır. Çok acil (su tesisatında bir patlama 

vs.) durumlarda bile bu eksiklik devam edebilmekte, acil müdahalede sorun 

yaşanabilmektedir. Teknik eleman ve uzmanlar başka fakültelerden geçici 

olarak görevlendirme usulü ile gelseler bile ihtiyacı karşılamamaktadır. Uzman 

ve teknik eleman kadrosunun laboratuvarda bulunan büyük cihazların oranı 

doğrultusunda artırılması, eğitimlerinin tam olarak yapılması ve sürekliliğinin 

sağlanması gerekmektedir. Ancak bu kadronun garanti kadro olmaması ve 

sözleşme usulü ile çalıştırılması daha verimli olabilecektir. 

 Cihaz bakım-onarım maliyeti, sarf malzemesi maliyeti ve vergilerin73 yüksek 

olduğu belirtilmektedir. Özellikle cihazların garanti süresi bitince cihaz bakım-

onarımı konusunda güçlükler yaşanmaktadır. 

 Laboratuvarlarda test ve analiz hizmeti verilirken fiyat politikalarında standart 

olmadığı belirtilmiştir. Fiyatlar, kişisel kararlarla belirlenebilmektedir. Şeffaf 

bir yönetim sağlanmalıdır. 

 Laboratuvarlarda profesyonel idareciler yoktur.  

 Merkezi araştırma laboratuvarları etkin bir şekilde hizmet verebilmekte midir? 

 Merkez laboratuvarları etkin bir şekilde hizmet verememektedir. Bütçe 

yetersizlikleri bunun en önemli sebeplerinden biridir.  

                                                 
73 5 Mayıs 2016 tarihinde Kalkınma Bakanlığı’nda yapılan çalışma grubu toplantısında “vergiler” ile 
ilgili olarak şu hususlar dile getirilmiştir: “En büyük sorun yoğun vergi baskısıdır. Elde edilen gelirlerin 
hemen hemen tamamı bilimsel araştırma projeleri analizlerinden elde edilen gelirlerdir. Alınan her 
paranın brüt değeri üzerinden yüzde 18 KDV verilmektedir. Kalan paranın yüzde 5’i Bilimsel Araştırma 
Projeleri (BAP) birimine, yüzde 1’i ise Hazineye ödenmektedir. Bu aşamadan sonra ancak çalışmalar 
için malzeme alımına çıkılabilmektedir. Malzeme alımında alınan malzemeye tekrar yüzde 18 KDV 
ödenmektedir. Alınan paranın yüzde 42’si daha altyapıya gelmeden vergi olarak kesilmektedir. 

Devlet, bilimsel çalışma yapılan akademisyenlerin şirket kurduğu Teknoparklara, özel 
şirketlerin faaliyet gösterdiği organize sanayi bölgelerine, sağlıkla ilgili ve genetik malzemeler satan 
şirketlere, ayrıca Ar-Ge şirketlerine önemli vergi indirimleri sunmakta, bazılarında vergi bile 
almamaktadır. Ancak, araştırma altyapıları doğrudan Ar-Ge çalışmasına rağmen diğer yapılardan 
yaklaşık yüzde 36 fazla vergi ödemektedir. Bu şekilde altyapıların sürdürülebilirliklerin sağlanması ve 
altyapılara yeni cihaz alınabilmesi mümkün görünmemektedir.” 
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 Cihazların sürekli çalışması için yıllık bakımlarının yapılması ve rutin olarak 

sarf malzemelerinin temini gereklidir.  

 Tüm üniversiteye hizmet verebilmesi için her birimi ilgilendiren cihazların 

alımının tamamlanması gerekmektedir.  

 Uzman personelin arttırılmasının yanı sıra teknisyen kadrolarının da açılıp bu 

kadroların da tamamlanması gerekmektedir. 

 Ayrıca, laboratuvarın mali işlerinden sorumlu olan ve analiz takibini yapacak 

olan memurların laboratuvarda istihdam edilmesi gerekmektedir. 

 Merkezi araştırma laboratuvarlarının performanslarını artırmak için alınacak 

tedbirler nelerdir? 

 Her bir uzmanın sorumluluğu altındaki cihazlar hakkında profesyonel bilgi 

sahibi olması için eğitimleri üzerinde önemle durulması gerekmektedir. 

 Uzman kadrosunun merkezi araştırma laboratuvarlarında kalıcı olması için 

gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Verimin arttırılması için personelin sürekliliği 

sağlanmalıdır.  

 Teknolojik yenilikler takip edilmeli ve cihazlar belli dönemlerle 

yenilenmelidir. Özellikle 10. yılını dolduran laboratuvarlardaki cihazların 

oldukça eskimiş olduğu ve yenilenmesi gerektiği belirtilmiştir. 

 Performans kriterleri belirlenerek mutlaka bir denetim mekanizması 

oluşturulmalıdır. Ancak, denetimi sağlayanların öğretim üyesi/elemanı 

olmaması, denetimdeki şeffaflığı arttırabilecektir. Mümkünse yabancı firmalar 

ile anlaşılabilir. Ayrıca, bunun için kalkınma ajanslarından destek alınıp 

alınamayacağı sorgulanabilir.  

 Cihazlara tüm kullanıcılar tarafından ulaşılabilirliği sağlanmalı ve cihazlar 

öğretim üyelerinin kontrolünden çıkarılmalıdır. 

 ISO 9001 kalite standartları işletilerek, hizmetler hakkında geri dönüşün 

yapılması sağlanmalıdır. 

 Anlık performans takibi her cihaz için yapılabilmelidir ve bu doğrudan 

Kalkınma Bakanlığı’na iletilmelidir. 

 Türkiye genelinde 2 veya 3 ortak araştırma altyapısı belirlenerek, bu 

altyapılarda personel eğitimleri verilebilir. Cihaz alımlarında firmalar ile 
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pazarlıklarda vakit kaybedilmeden hızlı teknik şartname oluşturma adına bir 

çalışma yine ortak altyapılar aracılığı ile yapılabilir. 

 Maliye ve Gümrük ve Ticaret Bakanlıkları ile bir çalışma yapılarak 

yurtdışından ürün getirmede kolaylıklar sağlanmalıdır. 

 Merkezi araştırma laboratuvarlarının sürdürülebilirliklerini artırmak için 

alınacak tedbirler nelerdir? 

 Teknolojiden uzak kalmamaları sağlanmalıdır. 

 Cihazların periyodik bakımlarının yapılması için ödenek sağlanmalıdır. 

Profesyonel olarak yetişmiş uzman kadrosu bulunmalı ve personelin sürekliliği 

sağlanmalıdır. 

 Laboratuvarların akreditasyon işlemlerinin yapılarak geniş bir kullanıcı 

kitlesine sahip olunmalıdır. 

 Tanıtımlarının iyi yapılması gerekmektedir. 

 Uzmanlıklarına göre kamu kurumlarına ait analizlerin yapılması için kamu 

kurumları ile anlaşma sağlanarak protokol imzalanmalıdır. 

 Merkez laboratuvarların işbirliği içinde olması önem arz etmektedir. Kendi 

bünyelerinde olmayan cihazlar için bir diğer merkez laboratuvar ile uygun 

anlaşmaların yapılması sürdürülebilirlik için önemlidir. Ayrıca, yakın mesafeli 

yerlerdeki laboratuvarlarda aynı cihazların olması cihazın tam kapasite 

kullanılması önünde bir engel teşkil etmektedir. 

 Performansa dayalı olarak yıllık ödenek aktarılması sağlanabilir.  

 Merkezi araştırma laboratuvarlarının sürdürülebilirliği açısından Kalkınma 

Bakanlığı ve TÜBİTAK’ın mevcut destek programlarına ilaveten farklı destek 

mekanizmalarına ihtiyaç var mıdır? Eğer varsa bu mekanizma nasıl 

şekillendirilmelidir? 

 Hangi faaliyetler desteklenmeli (Makine teçhizat, bakım onarım, personel, 

sarf, vb.)? 

 Destek miktarı nasıl belirlenmeli (Üst sınır belirlenmeli mi, büyüklükler 

dikkate alınmalı mı, kalemler için yüzdesel olarak azami harcama oranı 

getirilmeli mi, vb.)? 

 Destek şekli nasıl kurgulanmalı (Muhtelif işler projesi gibi mi açılsın, merkezi 

araştırma laboratuvarı adına mı proje açılsın)? 
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 Destekten faydalanmak isteyenler nasıl başvuru yapmalı? 

 Bakanlığımız tarafından başvurular nasıl değerlendirilmeli? Nasıl yapılmalı? 

 Her yılsonunda kaynağın etkin kullanıldığını tespit edebilmek açısından 

performans değerlendirmesi yapılmalı mı? 

 Merkezi araştırma laboratuvarlarının sürdürülebilirliği açısından 

Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK’ın mevcut destek programlarına 

ilaveten farklı destek mekanizmalarına kesinlikle ihtiyaç vardır. 

 Teknolojinin gerisinde kalmamak, rekabette yer alabilmek, doğru ve 

güvenilir sonuçlar alınması açısından makine teçhizat, bakım onarım, 

personel, sarf ve benzeri masrafların kesinlikle desteklenmesi 

gerekmektedir. 

 Destek miktarı belirlenirken üst sınır belirlenmeli, laboratuvarların ölçek 

büyüklükleri dikkate alınmalı, yeni kurulan merkez laboratuvarların 

ihtiyaçlarının daha fazla olabileceği göz önüne alınarak bütçenin daha 

fazla olması ve kalemler için yüzdesel olarak azami harcama oranı 

getirilmelidir.  

 Destekten proje başvurusu şeklinde faydalanılmalıdır.  

 Her yıl sonunda kaynağın etkin kullanıldığını tespit edebilmek açısından 

performans değerlendirmesi yapılmalı ve performansa göre gelecek yılın 

bütçesi belirlenmelidir. 

Diğer Görüş ve Öneriler: 

 Üniversitelerin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) gibi merkezi araştırma 

laboratuvarlarındaki analizlerin akademisyenler tarafından yaptırılmasını 

kolaylaştırmak amacıyla üniversitelerde bir proje destek biriminin 

oluşturulması gerekmektedir. Akademisyenlerin merkezi araştırma 

laboratuvarı imkânlarından daha kolay yararlanmasının sağlanması ve 

burada yapılacak çalışmaların bilimsel yayın, patent gibi çıktılara dönüşerek 

ülkede nitelikli bilim yapılması imkânının sağlanması gerekmektedir. 

 Araştırma altyapılarındaki tüm cihazların yer aldığı bir veritabanı olmalıdır. 
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 BAP birimi koordinatörü ile laboratuvar müdürü aynı kişi olduğu zaman 

rektörlükle iyi ilişkiler kurulup laboratuvara daha fazla kaynak 

aktarılabilmesi sağlanabilmektedir. 

 Uzman kadroların akademik kadrolara geçemiyor olması gerekmektedir. 

Uzmanlık alanında devam etmelidir. Aksi takdirde, personel devamlılığı 

sağlanamamaktadır. 

 Cihazların sigortalanamama durumuna bir çözüm bulunmalıdır. 

Merkezi araştırma laboratuvarları müdürleri ile gerçekleştirilen çalışma grubu 

toplantısının sonuçları yukarıda özetlenmiştir. Bu toplantı sonrasında 1-3 Haziran 

2016 tarihinde Artvin’de düzenlenen üniversite, sanayi ve kamu sektöründen74 

toplamda 100’ü aşkın temsilcinin yer aldığı ve 3. defa düzenlenen “2023 Vizyonunda 

Üniversitelerin Araştırma Laboratuvarları Çalıştayı”nda75 akademisyenler, kamu 

temsilcileri ve araştırma altyapısı yöneticileri ile araştırma altyapılarının daha etkin ve 

sürdürülebilir yapılara dönüşebilmesi için karşılaştıkları sorunlar ve sorunların 

çözümüne yönelik somut öneriler hususunda yüz yüze görüşmelerde bulunulmuş ve 

böylece anket çalışması taslak olarak şekillenmiştir. 

4.2. Nicel Araştırma Bulguları 

Çalışma kapsamında faal halde olan araştırma altyapılarının yöneticilerine 

yönelik gerçekleştirilen ankete ilişkin bilgiler, veriler, elde edilen sonuçlar ve 

değerlendirmeler bu bölümde paylaşılmaktadır. 

4.2.1. Anketin amacı 

Çalışmada uygulanan anketin amacı; yükseköğretim kurumlarında kurulan 

araştırma altyapılarının daha etkin ve sürdürülebilir şekilde Ar-Ge faaliyeti 

yürütebilmesi ve hizmet sağlayabilmesi açısından karşılaştıkları sorunların çözümü 

için nelerin yapılması gerektiğinin tespit edilmesidir. 

                                                 
74 YÖK Başkan Vekili ile Kalkınma Bakanlığı, BSTB, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı 
ve Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’ndan uzman ve yöneticiler katılım sağlamıştır. 
75 Ayrıntılı bilgi için bkz. (çevrimiçi) http://mrkzlab2023calistay.artvin.edu.tr/ 
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4.2.2. Anketin kapsamı 

Anket çalışması, korumalı bir excel dosyası şeklinde hazırlanmış ve Kalkınma 

Bakanlığı tarafından desteklenen veya desteklenmeyen yükseköğretim kurumlarında 

kurulmuş olan araştırma altyapılarının tümünün envanterini oluşturmak amacıyla 

oluşturulan “Araştırma Altyapıları Veritabanı”nda76 gerekli veri girişleri yapılmış ve 

faal halde olan altyapıların kendi sayfalarına bir sekme olarak yüklenmiştir. Kalkınma 

Bakanlığı tarafından yükseköğretim kurumlarına 09.02.2017 tarihli ve "Araştırma 

Altyapıları Veritabanı ve Anket Çalışması" konulu resmi yazı gönderilmiş, ayrıca 

altyapı müdürlerine e-posta yoluyla da bilgilendirme yapılmıştır. Yazı kapsamında 

altyapı yöneticilerinden “Araştırma Altyapıları Veritabanı”nda yer alan bilgi ve 

verilerinin güncellenmesi ve veritabanına yüklenmiş olan "Anket Çalışması"nın 

indirilip, doldurulup 20.02.2017 tarihine kadar tekrar veritabanına yüklenmesi 

gerektiği bildirilmiştir. Zamanında anketi tamamlayamayan altyapılara geri dönüş 

yapılmış ve anket girişleri 15.03.2017 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Veritabanında yüklü olan altyapılardan faal halde bulunan ve veritabanı 

kapsamında talep edilen bilgileri yüklemiş olan 138 araştırma altyapısına anket 

çalışması yüklenmiştir.77 114 araştırma altyapısından78 geri dönüş sağlanabilmiş ve 

ankete katılım oranı yüzde 82,6 olarak gerçekleşmiştir. Anket çalışması “Özet 

Bilgiler”, “Bütçe ve Performans”, “Öneriler” olmak üzere 3 bölüm halinde toplam 36 

sorudan oluşmaktadır. 36 sorunun 4’ü tanımlayıcı, 8’i sayısal veri isteyen, 20’si uygun 

olanı işaretleme (11’i Likert Ölçeği) ve 4’ü de açık uçlu sorular şeklinde tasarlanmıştır.  

                                                 
76 Kalkınma Bakanlığı tarafından 23.12.2015 tarihinde yükseköğretim kurumlarına araştırma 
altyapılarının envanterini oluşturabilmek amacıyla “Araştırma Altyapıları Veritabanı” konulu resmi 
yazı iletilmiş ve bünyelerinde bulunan araştırma altyapılarının bilgi ve verilerini söz konusu 
veritabanına güncel, doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeleri gerektiği bildirilmiştir. Araştırma altyapıları 
veritabanı; yetkili iletişim bilgileri, temel bilgiler, çalışma alanları, insan kaynakları, projeler, makine 
ve teçhizat, dış kullanım, patentler, ödüller olmak üzere 9 bölümden oluşmaktadır. (Bkz. (çevrimiçi) 
https://arastirmaaltyapilari.kalkinma.gov.tr)   
77 Araştırma Altyapıları Veritabanı’nda faal olarak görünen ancak anket çalışmasının hedef kitlesinde 
olmayan, 6550 sayılı Kanun sürecinde yeterlik adayı olan araştırma altyapıları çalışmaya dahil 
edilmemiştir. 
78 Ankete katılan araştırma altyapılarının listesi EK 1’de yer almaktadır. 
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4.2.3. Anket ve analiz yöntemi 

05.05.2016 tarihinde başlanmış olan anket çalışması hazırlıkları, 

yükseköğretim kurumlarına 09.02.2017 tarihli resmi yazı ile iletilmeden önce son 

olarak 5 araştırma altyapısı79 müdürü ile gerçekleştirilen pilot çalışma ve görüşmeyle 

nihai haline getirilmiştir. 

Anket çalışması, araştırma altyapıları veritabanından alınmış ve her korumalı 

excel dosyasındaki anketi dolduranın tüm cevaplarını içeren “Rapor” sekmesinden tek 

satırlık sonuçlar alınıp “Stata” programının 12.0 versiyonuna yüklenmiştir. “Stata” 

programı aracılığıyla tüm veriler analiz edilerek yorumlanmıştır. Ayrıca anketi 

dolduran ilgili altyapının “Araştırma Altyapıları Veritabanı”nda yer alan bilgi ve 

verileri de eklenmiştir.  

4.2.4. Anket sonuçlarının değerlendirilmesi 

Ankete katılan 114 araştırma altyapısı yöneticisi tarafından iletilen bilgilerden 

elde edilen sonuçlar, “Tanımlayıcı-Özet Bilgiler, Bütçe ve Performans ve Öneriler” 

olmak üzere 3 ayrı bölümde aşağıda değerlendirilecektir.  

4.2.4.1. Tanımlayıcı-özet bilgiler 

Grafik 4.1’den de görülebileceği üzere ankette yer alan araştırma altyapılarının 

bağlı bulunduğu üniversitelerin yüzde 89’u devlet, yüzde 11’i ise vakıf üniversitesidir. 

Grafik 4.1. Araştırma Altyapılarının Bağlı Bulunduğu Üniversite Tipi (Yüzde)  

 

                                                 
79 Pilot çalışmaya katkı veren altyapılar şunlardır: Akdeniz Üniversitesi-Gıda Güvenliği ve Tarımsal 
Araştırmalar Merkezi, Yıldız Teknik Üniversitesi-Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi-Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Artvin Çoruh Üniversitesi-Bilim, Teknoloji Uygulama 
ve Araştırma Merkezi (BİLTEKMER), Kırıkkale Üniversitesi-Bilimsel Teknolojik Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (KÜBTUAM). 

89

11

Devlet Vakıf
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Grafik 4.2’de ankete katılan araştırma altyapılarının illere göre dağılımı 

verilmiştir. 59 ilden, 77 farklı üniversiteden ve Türkiye’nin her bölgesinden araştırma 

altyapısının anket çalışmasında yer almasının sağlanabilmiş olması farklı görüşlerin 

ve değerlendirmelerin alınabilmesi ve kapsayıcı bir destek mekanizmasının 

geliştirilmesi açısından önemli görülmüştür. 

Grafik 4.2. Araştırma Altyapılarının İllere Göre Dağılımı   

 

Grafik 4.3’te merkezi ve tematik araştırma laboratuvarları olarak 

sınıflandırılan araştırma altyapılarından ankete katılanların ağırlıklı olarak 2011 yılı 

ve sonrasında faaliyete geçtikleri görülebilmektedir. Özellikle faaliyete geçen merkezi 

araştırma laboratuvarları sayısında 2011 ve 2012 yılında önemli bir artış meydana 

gelmiştir. 

Grafik 4.3. Araştırma Altyapılarının Sınıfına Göre Faaliyete Geçme Yılı (Adet) 
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Grafik 4.4’te ankette yer alan araştırma altyapılarının kapalı alan 

büyüklüklerinin yüzde 40’a yakının 0-1.000 m2, yüzde 20’sinin 1000-2000 m2, yüzde 

25’lik bir bölümün ise 2000-4000 m2 arasında olduğu görülmektedir. Ortalama kapalı 

alan büyüklüğü ise 2.176 m2’dir.  

Grafik 4.4. Araştırma Altyapılarının Kapalı Alan Büyüklüklerine Göre Dağılımı 
(Yüzde) 

 
 

Grafik 4.5’de ankete dahil olan altyapıların yüzde 47’sinin merkezi araştırma 

laboratuvarı, yüzde 53’ünün ise tematik araştırma laboratuvarı sınıfında olduğu 

görülmektedir. Dengeli bir sınıf dağılımı olmasına özen gösterilmiştir. 

Grafik 4.5. Araştırma Altyapılarının Ait Olduğu Sınıf (Yüzde) 
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Grafik 4.6’da ankete dahil olan araştırma altyapılarının yüzde 81’inin 

UYGAR, yüzde 15’inin herhangi bir statüde olmadığı-statüsü olmadığı için 

“Laboratuvar” olarak belirtilmiştir-, yüzde 4’ünün ise “Enstitü” statüsünde olduğu 

görülmektedir. Türkiye’deki faal olan araştırma altyapılarına bakıldığında da 

laboratuvarların yüksek oranda UYGAR statüsünde olduğu görülmektedir. 

Grafik 4.6. Araştırma Altyapılarının Statüsü (Yüzde) 

 

Grafik 4.7’de ankete katılan araştırma altyapılarının yüzde 77 oranında Kimya 

ve Malzeme Bilimi80, Biyolojik ve Medikal Bilimler81 ile Mühendislik ve Enerji 

Bilimleri82 alanlarında çalıştıkları görülmektedir. Anket çalışmasında, her alanda 

çalışan araştırma altyapısının olmasına özen gösterilmiştir. Bir altyapı 1’den fazla 

bilim alanında çalışabilmektedir. Ayrıca, merkezi araştırma laboratuvarları kimya ve 

malzeme biliminde ağırlıklı olarak çalışmakla birlikte, bazı alt laboratuvarları tematik 

alanlarda da çalışmalarını yürütmektedir. 

 

 

 

                                                 
80 Alt alanları şöyledir: i) Kimya ii) Malzeme Bilimi iii) Metal Sanayi ve Madencilik iv) Mobilya  
v) Seramik vi) Tekstil ve Deri 
81 Alt alanları şöyledir: i) Biyolojik Bilimler ii) Gıda, Tarım ve Hayvancılık iii) Sağlık  
82 Alt alanları şöyledir: i) Enerji ii) Havacılık ve Uzay Teknolojileri iii) İnşaat iv) Makine ve İmalat 
Teknolojileri v) Metroloji (Ölçüm Bilimleri) vi) Otomotiv vii) Savunma viii) Ulaştırma 

81

15 4

UYGAR Laboratuvar Enstitü
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Grafik 4.7. Araştırma Altyapılarının Çalıştıkları Bilim Alanları (Yüzde) 

 

Grafik 4.8’de görüleceği üzere, ankete katılan araştırma altyapılarının toplam 

yatırım büyüklüğü (inşaat ve makine-teçhizat) 2017 yılı fiyatlarıyla 1 milyar 778 

milyon 400 bin TL’dir. Ortalama yatırım büyüklüğü ise 15 milyon 600 bin TL’dir. 

Altyapılara Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda kamu yatırım programları 

aracılığıyla 1 milyar 278 milyon TL (yüzde 72) kaynak tahsisi yapılmıştır. Altyapılar, 

toplam yatırımlarının yüzde 28’ini ise Kalkınma Bakanlığı dışı (Bağlı olduğu 

üniversite, bağış, TÜBİTAK) kaynaklarla karşılamıştır.  

Grafik 4.8. Araştırma Altyapılarının Toplam Yatırımını Destekleyen 
Kuruluşların Dağılımı (2017 Yılı Fiyatlarıyla TL; Yüzde) 
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Kalkınma Bakanlığı Bağlı Olduğu Üniversite Bağış Diğer



115

 
 
 

 115 

Grafik 4.9’da ankete katılan araştırma altyapılarına faaliyet alanları bazında 

bakıldığında; yüzde 40’ının test ve analiz hizmeti sunduğu, yüzde 38’inin temel 

araştırma, yüzde 22’sinin ise uygulamalı ve deneysel geliştirme alanında çalışmalarını 

sürdürdüğü görülmektedir.  

Grafik 4.9. Araştırma Altyapılarının Faaliyet Alanları (Yüzde) 

 

Grafik 4.10’da görüleceği üzere, ankete katılan araştırma altyapılarında 

çalışan/görevlendirilen ortalama idari/teknik personel sayısı 5,12, öğretim üyesi sayısı 

3,85, diğer öğretim elemanı sayısı 3,27, lisansüstü öğrenci sayısı 3,05, doktora mezunu 

araştırmacı sayısı ise 0,36’dır. Araştırma altyapılarının maalesef herhangi bir kadroları 

yoktur. Altyapılarda çalışan insan kaynağı, görevlendirme usulü ile üniversitenin bağlı 

birimlerinden gelen kişilerden oluşmaktadır. Aslında, idari/teknik personel dışında 

altyapıyı kullanan araştırmacı sayısı grafikteki sayılardan daha fazladır. Ancak, 

özellikle akademik personel için görevlendirme usulü pek cazip olmadığı (bazı yan 

gelirlerden mahrum oldukları) ve kadro imkanı da olmadığı için sayılar düşük 

görünmektedir.  

Grafik 4.10. Araştırma Altyapılarının Personel Sayısı (Ortalama)  
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Grafik 4.11’de görüleceği üzere Bakanlık destekli (yüzde 50 ve üzeri) 

altyapılar özellikle “Kimya ve Malzeme Bilimi” ile “Biyolojik ve Medikal Birimler” 

ağırlıklıdır. Bakanlık dışı desteklerin de (yüzde 50 üzeri) bu alanlara yoğunlaştığı 

görülmektedir. Grafik ile altyapıların kurulumunda, öncü kurumun Kalkınma 

Bakanlığı olduğu ve Kalkınma Bakanlığı’nın yatırım programları aracılığıyla kaynak 

tahsisi yaptığı altyapıların Bakanlık dışı desteklerle geliştirildiği söylenebilir.   

Grafik 4.11. Bilim Alanları Bazında Bakanlık ve Bakanlık Dışı Destekli Altyapı 
Sayısı83 

 

Grafik 4.12’de merkezi araştırma laboratuvarlarının ağırlıklı olarak test ve 

analiz hizmeti sundukları, tematik araştırma laboratuvarlarının ise ağırlıklı olarak 

temel araştırma ve uygulamalı araştırma veya deneysel geliştirme alanlarında faaliyet 

gösterdikleri görülmektedir. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
83 Bir altyapı 1’den fazla temel çalışma alanında faaliyet gösterebilmektedir. 
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Grafik 4.12. Araştırma Altyapılarının Sınıfına Göre Faaliyet Alanları (Yüzde) 

 

Grafik 4.13’de faaliyet alanlarına göre çalıştıkları bilim alanlarına bakıldığında 

dikkati çeken husus, kimya ve malzeme bilimi alanında çalışan altyapıların ağırlıklı 

olarak test ve analiz hizmeti verdiği, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında çalışanların 

ise ağırlıklı olarak uygulamalı araştırma ve deneysel araştırma faaliyetleri 

gösterdiğidir. 

Grafik 4.13. Araştırma Altyapılarının Faaliyet Alanlarına Göre Çalıştıkları 
Bilim Alanları (Yüzde) 
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Grafik 4.14’te ankete katılan 11 altyapı ise, hem merkezi hem tematik 

araştırma laboratuvarı olarak faaliyet gösterebildiklerini belirtmişlerdir. Bunların 

faaliyet alanlarının dağılımına bakıldığında da daha dengeli bir dağılım gösterdiği 

görülebilmektedir. Ancak analizler yapılırken bu altyapılar hangi sınıfta ağırlıklı 

olarak çalışıyorlarsa o sınıfta değerlendirilmiştir.  

Grafik 4.14. Her İki Sınıfta (Merkezi-Tematik) da Yer Alan Altyapıların Faaliyet 
Alanına Göre Dağılımı (Yüzde)  

 

4.2.4.2. Bütçe ve performans 

Bu bölümde ankete katılan araştırma altyapılarının cevapları özellikle bütçe,  

performans, gelir-gider hususlarında hem nicel hem de nitel açıdan analiz edilmiştir. 

Grafik 4.15’de ankete katılan altyapılar için bir altyapıya ortalama olarak 

rektörlüğün öz kaynaklarından aktarılan ödeneklerin yıllara göre dağılımı 

görülmektedir. Özellikle 2015 yılı araştırma altyapıları proje çağrısı sonucu 

desteklenen projelere ilk yıl ödenekleri biraz gecikmeli olarak aktarıldığından, 

özellikle 2015 yılında rektörlükten aktarılan ödeneklerde projelerin gecikmemesi için 

bir artış olduğu görülmektedir. Yine de rektörlükten aktarılan bu ödeneklerin bir 

altyapının idamesini sağlayabilmesi açısından oldukça düşük olduğu söylenebilir.  
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Grafik 4.15. Rektörlüğün Öz Kaynaklarından Altyapıya Aktarılan Ödeneklerin 
Yıllara Göre Dağılımı  (Ortalama) 

 

Grafik 4.16’da ankete katılan araştırma altyapılarının 2014-2016 yılları 

arasında rektörlükten aktarılan öz kaynak84 ile toplam giderinin85 ne kadarını 

karşılayabildiği altyapının sınıfı, türü ve faaliyete geçme yılına göre farklı 

kategorilerde analiz edilmiştir. Merkezi araştırma laboratuvarlarının dışarıdan 

yeterince Ar-Ge projesi alamadıkları için rektörlük kaynaklarına daha fazla bağımlı 

olduğunu, tematik araştırma laboratuvarlarının ise dış kaynaklardan daha fazla fon 

alabildiği için rektörlüğe daha az bağımlı olduğu görülmektedir. Vakıf 

üniversitelerinin devlet üniversitelerine göre kendine bağlı altyapıları oldukça fazla 

sahiplendiği anlaşılmaktadır. 2011 ve sonrası faaliyete geçenlere ise yeni faaliyete 

geçmesi ve laboratuvarların bazı ilave (örneğin makine-teçhizat) ihtiyaçlarının devam 

ediyor olması nedeniyle rektörlükten daha fazla kaynak aktarıldığı düşünülmektedir.  

                                                 
84 Öz kaynak, altyapıya üniversitenin doğrudan öz kaynaklarından aktarılan kaynak ile üniversitenin 
rektörlük bilimsel araştırma projelerinden (BAP) gelen kaynaktan oluşmaktadır. 
85 Toplam gider hesaplanırken ankete katılan çok az araştırma altyapısı “Personel giderleri” ve 
“Elektrik/Su/Doğalgaz giderleri verisini verebildiği için her altyapı için doğru bir hesaplama 
yapabilmek adına “Personel Giderleri” ve “Elektrik/Su/Doğalgaz Giderleri” dikkate alınmamıştır. 
Altyapılar, ayrı bir tüzel kişiliğe haiz olmadıkları için bu tür giderleri öz giderleri olarak 
görmeyebilmektedirler. Ancak, bu giderler araştırma altyapılarının gider kalemleri içerisinde çok 
önemli bir yer tutmaktadır. Örneğin, 6550 sayılı Kanun kapsamında yeterlik alan SUNUM, Bilkent 
UNAM, ODTÜ MEMS ve İBG’nin 2017 yılı için personel giderlerinin toplam giderler içerisindeki 
payının ortalaması yaklaşık olarak yüzde 40, elektrik/su/doğalgaz giderlerinin toplam giderler 
içerisindeki payı ise yüzde 10’dur. Bu 2 zorunlu gider toplam giderlerin yaklaşık olarak yarısını 
oluşturduğu için altyapıların gerçekteki toplam giderlerini bulmak için anketten çıkan toplam altyapı 
gideri tutarı 2 ile çarpılarak Grafik 4.16 oluşturulmuştur. 
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Grafik 4.16. Araştırma Altyapılarının Öz Kaynak Gelirleri İle Toplam Giderini 
Karşılama Oranı (2014-2016 Yılları Arası, Ortalama) 

 
(1)Ortalama Oran: Ankete katılan altyapıların tümü için “Üniversiteden Aktarılan Toplam 
Tutar/Toplam Gider” Oranı’nı ifade etmektedir. Bu oranın değeri ise 0,28’dir. 

Grafik 4.17’de ankete katılan altyapılara üniversiteden yeterince kaynak 

aktarılıp aktarılmadığı sorusuna verilen cevaplar yansıtılmıştır. Bu soruya yüzde 69 ile 

“Üniversiteden yeterince kaynak aktarılmadığı” cevabı alınmıştır. Ayrı bir statüsü 

olmayan, rektörlüğe bağlı laboratuvarların bu cevabı vermesi, laboratuvarların daha 

etkin ve sürdürülebilir yapılara dönüşmesi adına bir mekanizmanın/modelin işletilmesi 

gerektiğinin ne kadar elzem olduğunu ortaya koymaktadır. Çarpıcı bir husus da 

üniversitenin yeterince kaynak aktarmadığını belirtenlerin yüzde 37’sinin de 

rektörlüğün gelirlerini araştırma altyapısı dışındaki diğer üniversite işlerinde 

kullandığını belirtmiş olmasıdır.   
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Grafik 4.17. Katılımcıların “Altyapılara üniversiteden yeterince kaynak 
aktarılıyor mu?” Sorusuna Verdiği Cevaplar (Yüzde) 

 
Grafik 4.18’de ankete katılan merkezi araştırma laboratuvarlarının 2014-2016 

yılları arası için gelirlerinin yüzde 83,6’sının; test ve analiz hizmeti, Kalkınma 

Bakanlığı ve üniversitenin doğrudan öz kaynakları olduğu, en önemli gelir kaynağının 

yüzde 37,1 ile test ve analiz hizmeti olduğu görülmektedir. Tematik araştırma 

laboratuvarlarının gelir kaynaklarının ise daha dengeli ve çeşitli olduğu görülmekte ve 

özellikle TÜBİTAK’tan altyapıya aktarılan kaynak açısından merkezi araştırma 

laboratuvarlarından farklılaşmaktadır. Eğitim ve danışmanlık hizmeti ve bağış gelir 

kaynaklarının ise her iki sınıftaki altyapılar için sırasıyla yüzde 0,7 ve yüzde 0 olması 

da önemli bir sorun olarak görülmektedir.  

Grafik 4.18. Araştırma Altyapılarının Gelirleri (Yüzde) 
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Grafik 4.19’da ankete katılan tematik araştırma laboratuvarlarından 2013 yılı 

ve öncesinde86 faaliyete geçenlerin 2014-2016 yılları arasındaki ortalama toplam 

gelirlerinin cari fiyatlarla yaklaşık olarak 2015 yılında 2014 yılına göre yüzde 34, 2016 

yılında ise 2015’e göre yüzde 54 arttığı gözlenmiştir. Merkezi araştırma 

laboratuvarlarının ise yaklaşık olarak 2015 yılında 2014 yılına göre yüzde 2 azaldığı, 

2016 yılında ise 2015’e göre yüzde 4 arttığı gözlenmiştir.  

Grafik 4.19. Sınıflarına Göre Araştırma Altyapılarının Toplam Geliri (Yıllık 
Ortalama87, Bin TL) 

 

Grafik 4.20’de ankete katılan altyapıların giderlerinin 2014-2016 yılları arası 

için analiz edildiğinde ortalamada en büyük gider kaleminin makine-teçhizat alımı 

olduğu (yüzde 41,7), ikinci sırada sarf malzemesi (yüzde 24,28), üçüncü sırada ise 

makine-teçhizat bakım-onarımı (yüzde 12,23) olduğu görülmektedir. Gider kaynakları 

altyapıların sınıflarına göre analiz edildiğinde ise dikkate değer bir farklılık göze 

çarpmamaktadır.  

 

 

                                                 
86 2013 yılı ve öncesinde faaliyete geçen araştırma altyapılarının dikkate alınmasının sebebi şudur ki: 
Ankete katılan araştırma altyapılarının 2014-2016 yılları için gelir ve gider verileri alınmıştır, 2014 yılı 
ve sonrasında faaliyete geçen bir altyapının 2014-2016 yılları için yeterli verisi olmadığından, bu 
durum, analizdeki sonuçların sapmasına yol açabilecektir. 
87 Yıllık Ortalama: İlgili yılda ankete katılan tüm araştırma altyapılarının (tematik veya merkezi) toplam 
gelirinin ankete katılan araştırma altyapısı (tematik veya merkezi) sayısına oranıdır.   
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Grafik 4.20. Araştırma Altyapılarının Giderleri (Yüzde) 

 

Grafik 4.21’de ankete katılan tematik araştırma laboratuvarlarından 2013 yılı 

ve öncesinde faaliyete geçenlerin 2014-2016 yılları arasındaki ortalama toplam 

giderlerinin88 yaklaşık olarak 2014-2015 yılları arası yüzde 48, 2015-2016 yılları arası 

ise yüzde 52 arttığı gözlenmiştir. Merkezi araştırma laboratuvarlarında ise 2014-2015 

yılları arası yüzde 14 azalış, 2015-2016 yılları arası ise yüzde 0,4 artış gözlenmiştir.  

Grafik 4.21. Sınıflarına Göre Araştırma Altyapılarının Toplam Gideri (Yıllık 
Ortalama89, Bin TL) 

 

                                                 
88 Grafik 4.21’de toplam gider hesaplanırken yaklaşık olarak “Personel” ve “Elektrik/Su/Doğalgaz” 
giderleri de hesaba katılmıştır. 
89 Yıllık Ortalama: İlgili yılda ankete katılan tüm araştırma altyapılarının (tematik veya merkezi) toplam 
giderinin ankete katılan araştırma altyapısı (tematik veya merkezi) sayısına oranıdır.   
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Grafik 4.22’de ankete katılan altyapıların 2013 yılı ve öncesinde faaliyete 

geçenlerin 2014-2016 yılları arasındaki gelir-gider oranlarına90 bakıldığında gelir-

gider dengesini sağlamada sınıfına göre tematik araştırma laboratuvarlarının, türüne 

göre ise vakıf üniversitelerinin daha başarılı olduğu gözlenebilmektedir. Ancak, tümü 

için de altyapıların gelirleri, giderlerini karşılamakta yetersiz kalmaktadır.  

Gelirlerin giderleri karşılayamaması önemli bir sorun olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Ancak, gelir-gider dengesinde görünmeyen ve kritik olan bir husus ise 

yeterli finansman kaynaklarına sahip olmayan araştırma altyapılarının zorunlu 

giderlerine (bakım-onarım, sarf malzemesi, personel vb.) yönelik ihtiyaçlarını 

ertelemesi veya hiç karşılayamamasıdır. Bu ihtiyaçlar da göz önünde 

bulundurulduğunda Grafik 4.22’deki gelir-gider oranları daha fazla düşecektir. 

Grafik 4.22. Araştırma Altyapılarının Gelir-Gider Oranı (2014-2016 Yılları 
Arası Ortalama) 

 

Grafik 4.23’te ankete katılan altyapılardan 2013 yılı ve öncesinde faaliyete 

geçenlerin temel çalışma alanlarına göre gelir-gider dengesine bakıldığında, ankete 

                                                 
90 Gelir-gider oranı hesaplanırken göz önünde bulundurulması gereken bir husus da şudur ki; örneğin 
bir altyapı, 2016 yılında yüklü bir gelir kaynağı (Kalkınma Bakanlığı desteği) elde etmiş ancak çeşitli 
nedenlerle (ödeneğin sene sonunda aktarılması, ihalenin yapılamaması, gecikmesi, kur artışı nedeniyle 
ek ödenek ihtiyacı vs.) harcayamamış olabilir. Bunun için gelir-gider oranını 3 yıllık bir dönemde analiz 
etmek, gelir-gider oranındaki dalgalanmaları azaltmaktadır. Ancak, yıllık hesaplamalarda çok farklı 
oranların çıkması mümkündür. 
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katılan altyapılardan temel çalışma alanı “Kimya ve Malzeme Bilimi” olanların 

dışarıya test ve analiz hizmeti vermelerinden, “Bilgi ve İletişim Teknolojileri”, 

Biyolojik ve Medikal Bilimler ve “Mühendislik ve Enerji Bilimleri” olanların ise 

uygulamalı araştırmalardaki çalışmalarından ötürü Ar-Ge projesi gelirlerinden dolayı 

mali dengelerini daha iyi sağlayabildikleri görülmektedir. Uygulamalı araştırmalardan 

ziyade temel araştırmalarda daha fazla yoğunlaşan “Fizik, Astronomi, Astrofizik ve 

Matematik” ve “Çevre ve Yer Bilimleri” alanlarında çalışan altyapıların ise mali 

dengelerinin göreli olarak daha kırılgan olduğu değerlendirilmektedir. 

Grafik 4.23. Araştırma Altyapılarının Temel Çalışma Alanlarına Göre Gelir-
Gider Oranları (2014-2016 Yılları Arası Ortalama) 

 

Grafik 4.24’te altyapıların gelir-gider dengesinde karşılaştığı zorlukların en 

başında idari ve teknik personel eksikliği ve cihazların bakım-onarım maliyeti geldiği 

görülmektedir. Bu seçeneklere ankete cevap verenlerin önemli bir kısmı (yüzde 75’i) 

“Kesinlikle katılıyorum:5”, “Katılıyorum:4”, “Kısmen Katılıyorum:3” cevabını 

vermiştir. Daha sonra ise “Üniversiteden/sanayiden yeterince talep gelmemesi” ve 

“Sanayinin altyapılardan yeterince haberdar olmaması” cevapları yer almaktadır. Bu 

cevaplar ise üniversite-sanayi işbirliği konusunda alınması gereken önemli bir mesafe 

olduğunu göstermektedir. “Rektörlüğün altyapının öz gelirlerini başka işlerde 

kullanması” seçeneğine ise ankete katılan altyapılar çok büyük oranda 
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“Katılmıyorum” cevabını vermişlerdir. Bu cevaptan, araştırma altyapılarının öz 

gelirlerini kendi faaliyetleri için kullandıkları ve böyle bir durumun söz konusu 

olmadığı anlaşılmaktadır. Anketin 9. ve 11. Sorularından elde edilen veriler de 

rektörlüğe döner sermaye payı olarak aktarılan tutar hariç olmak üzere bu durumu 

doğrulamaktadır. 

Grafik 4.24. Katılımcıların “Altyapınızın gelir-gider dengesini sağlayabilmesinde 
karşılaştığı zorluklar nelerdir?”  Sorusuna Verdiği Cevaplar 

 
Not 1: 5:Kesinlikle Katılıyorum, 4:Katılıyorum, 3:Kısmen Katılıyorum, 2:Katılmıyorum, 1:Kesinlikle 
Katılmıyorum. 
Not 2: % 25. cevap: Ankete cevap verenler arasında en küçük sayıdan (1:Kesinlikle Katılmıyorum) 
başlamak üzere yüzde 25. sıraya denk gelen cevap. 
Not 3: % 75. cevap: Ankete cevap verenler arasında en küçük sayıdan (1:Kesinlikle Katılmıyorum) 
başlamak üzere yüzde 75. sıraya denk gelen cevap. 

Grafik 4.25’te altyapıların gelir-gider dengesinde karşılaştığı zorluklar 

altyapıların sınıfına (merkezi-tematik), türüne (devlet-vakıf) ve statülerine (UYGAR-

enstitü) göre daha ayrıntılı bir analizi yapılmıştır. Tematik araştırma laboratuvarları ile 

vakıf üniversitelerine bağlı altyapıların üniversite-sanayi işbirliği bağlamında daha 

başarılı olduğu gözlenmektedir. Devlet üniversitelerinde ve UYGAR statüsünde olan 

altyapıların ise ortalamada da birinci çıkan “İdari ve teknik personel eksikliği” ve 

“Cihazların bakım-onarım eksikliği” konusunda çok öncelikli bir sorunu olduğu 

anlaşılmaktadır. Vakıf üniversitelerine bağlı altyapıların, “Sarf malzemesi temin 
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edilmemesi”, “Rektörlükten yeterince kaynak aktarılmaması, “Araştırmacıların 

araştırma altyapılarının imkanları konusunda yeterli düzeyde bilgi sahibi olmaması” 

seçeneklerinde diğer kategorilere ve ortalamaya kıyasla daha az zorlukla karşılaştığı 

anlaşılmaktadır. Ancak, vakıf üniversitelerine bağlı altyapılar “vergiler” seçeneğinde 

diğer kategorilere ve ortalamaya kıyasla daha fazla zorluk çektiklerini belirtip 

“Kısmen Katılıyorum” cevabını vermiştir. 

Grafik 4.25. Kategorilere Göre Katılımcıların “Altyapınızın gelir-gider dengesini 
sağlayabilmesinde karşılaştığı zorluklar nelerdir?”  Sorusuna Verdiği Cevaplar 

 
Not: 5:Kesinlikle Katılıyorum, 4:Katılıyorum, 3:Kısmen Katılıyorum, 2:Katılmıyorum, 1:Kesinlikle 
Katılmıyorum. 

Grafik 4.26’da ankete katılan araştırma altyapıları, faaliyetleriyle özellikle 

“Üniversitedeki akademisyenlerin çalışmalarını destekleyerek”, “Lisansüstü 

öğrencilerin yetişmesini sağlayarak” ve “Test ve analiz hizmeti” sunarak ülkeye katma 

değer sağladıklarını düşünmektedirler.  
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Grafik 4.26. Katılımcıların “Altyapının faaliyetleriyle hangi konularda ülkeye 
katma değer sağladığını düşünüyorsunuz?” Sorusuna Verdiği Cevaplar 

 
Not 1: 5:Kesinlikle Katılıyorum, 4:Katılıyorum, 3:Kısmen Katılıyorum, 2:Katılmıyorum, 1:Kesinlikle 
Katılmıyorum. 
Not 2: % 25. cevap: Ankete cevap verenler arasında en küçük sayıdan (Kesinlikle Katılmıyorum) 
başlamak üzere yüzde 25. sıraya denk gelen cevap. 
Not 3: % 75. cevap: Ankete cevap verenler arasında en küçük sayıdan (Kesinlikle Katılmıyorum) 
başlamak üzere yüzde 75. sıraya denk gelen cevap. 

Grafik 4.27’de ankete katılan altyapıların, altyapının faaliyetleriyle hangi 

konularda ülkeye katma değer sağladığını düşünüyorsunuz sorusuna verdikleri 

cevapların altyapıların sınıfına, türüne ve statülerine göre daha ayrıntılı bir analizi 

yapılmıştır. Tüm kategorilerde akademisyenlerin çalışmalarının desteklenmesi ülke 

için önemli bir katma değer olarak görülmüş olmakla birlikte özellikle; merkezi 

araştırma laboratuvarları “Test ve analiz hizmeti sunarak”; tematik araştırma 

laboratuvarları “Üniversitedeki akademisyenlerin çalışmalarını destekleyerek” ve 

“Lisansüstü öğrencilerin yetişmesini sağlayarak”; vakıf üniversitelerine bağlı 

altyapılar ise lisansüstü öğrencilerin yetişmesini sağlayarak, nitelikli insan gücü 

çekerek ülkeye katma değer sağladıklarını belirtmişlerdir. “Sanayiye Ar-Ge hizmeti 

sunarak/Ortak Ar-Ge projesi yürüterek” seçeneği ise ortalamada “Kısmen 

Katılıyorum” cevabı seviyesinde kalmıştır. Grafikten vakıf üniversitelerine bağlı 

altyapılar ile tematik araştırma laboratuvarları bilim, teknoloji ve yenilik 

ekosisteminde araştırma altyapılarının kritik görevlerinden biri olan “Nitelikli insan 

gücü çekme” hususunda çok kuvvetli olmasa da fayda sağladıklarını belirtmiştir. 
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Devlet üniversiteleri ve merkezi araştırma laboratuvarları ise bu konuda düşük 

performans gösterdiklerini veya fayda sağlamadıklarını belirtmiştir.     

Grafik 4.27. Kategorilere Göre Katılımcıların “Altyapının faaliyetleriyle hangi 
konularda ülkeye katma değer sağladığını düşünüyorsunuz?” Sorusuna Verdiği 
Cevaplar 

 
Not: 5:Kesinlikle Katılıyorum, 4:Katılıyorum, 3:Kısmen Katılıyorum, 2:Katılmıyorum, 1:Kesinlikle 
Katılmıyorum. 

 Grafik 4.28’de ankete katılan altyapıların test ve analiz gelirlerinin en önemli 

kaynağının yüzde 40 ile bağlı bulunduğu üniversite olduğu görülmektedir. Test ve 

analiz gelirleri içerisindeki sanayi payı ise yüzde 21’dir. Altyapıların dış kullanıma 

yeterince açık olmadığı anlaşılmakta ve üniversitesi dışındaki kullanıcılardan (Sanayi, 

diğer üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları) gelen test ve analiz gelir payının 

yeterince yüksek olmadığı görülmektedir.  
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Grafik 4.28. Altyapıların Test ve Analiz Gelirlerinin Paydaşlara Göre Dağılımı 
(Yüzde) 

 

Grafik 4.29’da ise test ve analiz sayılarının paydaşlara göre dağılımı 

görülebilmektedir. Altyapılar, bağlı bulundukları üniversiteye daha çok sayıda ama 

gelir tutarı daha düşük test ve analiz hizmeti sunmaktadır. Sanayiye ve diğer 

üniversitelere ise daha az sayıda ama gelir tutarı yüksek test ve analiz hizmeti sunduğu 

anlaşılmaktadır. 

Grafik 4.29. Altyapıların Test ve Analiz Sayılarının Paydaşlara Göre Dağılımı 
(Yüzde) 

 

Grafik 4.30’da altyapıların performanslarını artırmak için alınması gereken 

tedbirlerin başını “İdari ve teknik personel ihtiyacının karşılanması” ve “Altyapıların 

gerek kendi aralarında gerekse de sanayi ve kamu kurumları gibi diğer paydaşlarla 

etkin bir iletişim ve işbirliği mekanizmasını kurulması” çekiyor olsa da “Düzenli bir 
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şekilde denetime tabi tutulmalı” seçeneği dışındaki tüm seçenekler büyük oranda 

“Katılıyorum” ve “Kesinlikle Katılıyorum” olarak cevaplanmıştır. “Düzenli bir 

şekilde denetime tutulmaları” seçeneğinin ağırlıklı olarak “Katılıyorum” ile “Kısmen 

Katılıyorum” arasında cevaplandığı gözlenmektedir.  

“Kamudan performans esaslı olarak kaynak aktarılmalı” seçeneği yatırım 

bütçesinin tahsisinden sorumlu olan Kalkınma Bakanlığı’nın doğrudan görev alanına 

girmektedir. Ankete katılan araştırma altyapıları, performans esaslı bir destek 

mekanizmasının gerekliliğini bu soruda da vurgulamışlardır. 

Grafik 4.30. Katılımcıların “Araştırma altyapılarının performanslarını artırmak 
için ne tür tedbirler alınmalıdır?” Sorusuna Verdiği Cevaplar 

 
Not 1: 5:Kesinlikle Katılıyorum, 4:Katılıyorum, 3:Kısmen Katılıyorum, 2:Katılmıyorum, 1:Kesinlikle 
Katılmıyorum. 
Not 2: % 25. cevap: Ankete cevap verenler arasında en küçük sayıdan (1:Kesinlikle Katılmıyorum) 
başlamak üzere yüzde 25. sıraya denk gelen cevap. 
Not 3: % 75. cevap: Ankete cevap verenler arasında en küçük sayıdan (1:Kesinlikle Katılmıyorum) 
başlamak üzere yüzde 75. sıraya denk gelen cevap. 

Grafik 4.31’de ise ankete katılan araştırma altyapılarının performanslarını 

artırmak için ne tür tedbirler alınmalıdır sorusuna verdikleri cevapların altyapıların 

sınıfına, türüne ve statülerine göre daha ayrıntılı bir analizi yapılmıştır. Vakıf 

üniversitelerine bağlı altyapıların “İdari ve teknik personel ihtiyacı karşılanmalı” 

seçeneğine ağırlıklı olarak “Katılıyorum” cevabı verilmesine rağmen devlet 

üniversitelerine bağlı altyapılar kadar kuvvetli bir katılıyorum cevabı verilmediği 



132

 
 
 

 132 

görülmektedir. Vakıf üniversitelerine bağlı altyapılar “Düzenli bir şekilde denetime 

tabi tutulmalı” seçeneğini ağırlıklı olarak “Kısmen katılıyorum” şeklinde 

cevaplamıştır. “Kamudan performans esaslı olarak kaynak aktarılmalı” seçeneği ise 

ankete katılan tüm kategorilerdeki altyapıların üzerinde uzlaştığı bir seçenek olmuş ve 

cevapları ağırlıklı olarak “Kesinlikli katılıyorum” ve “Katılıyorum” şeklinde 

gerçekleşmiştir.  

Grafik 4.31. Kategorilere Göre Katılımcıların “Araştırma altyapılarının 
performanslarını artırmak için ne tür tedbirler alınmalıdır?” Sorusuna Verdiği 
Cevaplar 

 

Not: 5:Kesinlikle Katılıyorum, 4:Katılıyorum, 3:Kısmen Katılıyorum, 2:Katılmıyorum, 1:Kesinlikle 
Katılmıyorum. 

Grafik 4.32’de ise bir önceki soru ile bağlantılı olarak ankete katılan 

altyapıların performanslarını artırmak için alınması gereken ilk 3 tedbirin ne olduğuna 

dair soruya verdikleri cevapların yüzdelik olarak sıralaması verilmiştir. Olmazsa 

olmaz ilk 3 performans artırıcı tedbir “İdari ve teknik personel ihtiyacının 

karşılanması”, “Kadro ve bütçe gibi imkanların oluşturulması” ve “Kamudan 

performans esaslı olarak kaynak aktarılması” olarak cevaplandırılmıştır. 
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Grafik 4.32. Katılımcıların “Altyapıların performanslarını artırmak için 
alınacak tedbirlerden sizce ilk 3 sırada hangileri yer almalıdır?” Sorusuna 
Verdiği Cevaplar (Yüzde) 

 

Grafik 4.33’de ankete katılan altyapıların ihtiyaç duyduğunuz bir alanda hangi 

altyapıda hangi cihazın bulunduğunu ve hangi analizlerin yapıldığını kolayca 

öğrenebiliyor musunuz sorusuna verdikleri cevaplar yansıtılmıştır. Ankete katılanların 

neredeyse yarısı bu soruya “Kesinlikle Evet” ve “Evet” şeklinde cevap vermiş, küçük 

bir grup ise “Hayır” yanıtını vermiştir. Ancak “Kısmen” cevabının göz ardı 

edilmeyecek kadar çok işaretlenmiş olması bu konuda ciddi bir boşluğun/eksikliğin 

olduğunu göstermektedir. Özellikle kamu tarafından bu alandaki boşluğun/eksikliğin 

doldurulması gerekmektedir.  

Grafik 4.33. Katılımcıların “İhtiyaç duyduğunuz bir alanda hangi altyapıda 
hangi cihazın bulunduğunu ve hangi analizlerin yapıldığını kolayca öğrenebiliyor 
musunuz?” Sorusuna Verdiği Cevaplar 
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Grafik 4.34’de ankete katılan altyapıların test ve analiz hizmet talepleri online 

sistem üzerinden alınmakta mıdır sorusuna verdikleri cevaplar yansıtılmıştır. Yüzde 

65 ile bu soruya “Hayır” cevabı verilmiştir. Bu durum dışa açıklık hususunda olumsuz 

bir durumdur ve altyapılarda profesyonel bir yönetim sisteminin olmadığını 

göstermektedir.  

Hizmet taleplerini online bir sistem üzerinden almayan altyapıların yüzde 30’u 

gelir-gider dengesini sağlamadaki zorluklarından biri olan “Sanayiden yeterince talep 

gelmemesini” seçeneğini, yüzde 25’i ise “Sanayinin araştırma altyapılarından 

yeterince haberdar olmaması” seçeneğini “Kesinlikle Katılıyorum” ve “Katılıyorum” 

olarak cevaplamışlardır. Altyapıların bir takım kısıtlamalara sahip olmalarına rağmen 

daha çok talep toplayabilme konusunda yardımcı olabilecek bir sistemi 

uygulamadıkları anlaşılmaktadır. 

Grafik 4.34. Katılımcıların “Altyapınızda test ve hizmet talepleri online sistem 
üzerinden alınmakta mıdır?” Sorusuna Verdiği Cevaplar (Yüzde) 

 

4.2.4.3. Araştırma altyapılarından gelen öneriler 

Bu bölümde ankete katılan araştırma altyapılarının etkinliği ve 

sürdürülebilirlikleri açısından mevcut sistemi tamamlayıcı bir destek mekanizmasına 

ihtiyacı var mı sorusuna ve ihtiyaç var ise bu mekanizmanın nasıl tasarlanması 

gerektiği sorusuna cevaplarının ayrıntılı analizleri sunulacaktır. 

Grafik 4.35’de ankete katılan altyapıların “6550 sayılı Kanun ve araştırma 

altyapıları proje çağrısı desteklerinin yanı sıra Kalkınma Bakanlığı tarafından 

ilave/tamamlayıcı bir destek mekanizmasının yürütülmesi ihtiyacı var mıdır” sorusuna 

verdikleri cevaplar yansıtılmıştır. “Hayır” cevabı veren 1 altyapı yöneticisi ise şu an 

için kendi gelirleri ile işleyişini sürdürebildiklerini belirtmiştir.  
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Grafik 4.35. Katılımcıların “Altyapıların mevcut destek mekanizmaları dışında 
tamamlayıcı/ilave bir destek mekanizmasına ihtiyacı var mıdır?” Sorusuna 
Verdiği Cevaplar (Yüzde) 

 

Grafik 4.36’da ankete katılan altyapıların verdikleri cevaplara göre destek 

mekanizmasında yer alması gereken bütçe kalemleri sıralanmıştır. İlk sırada bakım-

onarım, ikinci olarak makine-teçhizat, üçüncü olarak sarf malzemesi bütçe kalemleri 

ağırlıklı olarak “Kesinlikle katılıyorum” ve “Katılıyorum” şeklinde cevaplanmıştır. 

Son olarak ise personel gideri ağırlıklı olarak “Katılıyorum” ve “Kısmen katılıyorum” 

şeklinde cevaplanmıştır. 

Grafik 4.36. Katılımcıların “Eğer destek mekanizması ihtiyacı var ise hangi bütçe 
kalemleri desteklenmelidir?” Sorusuna Verdiği Cevaplar 

 
Not 1: 5:Kesinlikle Katılıyorum, 4:Katılıyorum, 3:Kısmen Katılıyorum, 2:Katılmıyorum, 1:Kesinlikle 
Katılmıyorum. 
Not 2: % 25. cevap: Ankete cevap verenler arasında en küçük sayıdan (1:Kesinlikle Katılmıyorum) 
başlamak üzere yüzde 25. sıraya denk gelen cevap. 
Not 3: % 75. cevap: Ankete cevap verenler arasında en küçük sayıdan (1:Kesinlikle Katılmıyorum) 
başlamak üzere yüzde 75. sıraya denk gelen cevap. 

99

1

Evet Hayır



136

 
 
 

 136 

Grafik 4.37’de, altyapının sınıfına ve türüne göre daha ayrıntılı bir analizde 

bulunulmaktadır. Merkezi araştırma laboratuvarları personel giderinin kısmen, diğer 3 

kalemin ise mutlaka desteklenmesi gerektiğini belirtmiştir. Tematik araştırma 

laboratuvarları da sarf malzemesinin kısmen, diğer kalemlerin ise mutlaka 

desteklenmesi gerektiğini belirtmiştir. Vakıf üniversitelerine bağlı altyapılar ve 

tematik araştırma laboratuvarları ise diğer kategorilerden farklı olarak özellikle 

personel giderinin karşılanmasını gerektiğini belirtmiştir. Merkezi araştırma 

laboratuvarlarında daha çok test ve analiz hizmeti verildiği için diğer fakültelerden 

görevlendirilen teknik personellerle bu ihtiyaç karşılanabilecekken, tematik araştırma 

laboratuvarları daha çok Ar-Ge projesi yürüttüğünden teknik personele göre maliyeti 

daha yüksek olan nitelikli araştırmacıları kendi bünyesinde çalıştırmak zorundadır. 

Grafik 4.37. Kategorilere Göre Katılımcıların “Eğer destek mekanizması ihtiyacı 
var ise hangi bütçe kalemleri desteklenmelidir?” Sorusuna Verdiği Cevaplar 

 
Not: 5:Kesinlikle Katılıyorum, 4:Katılıyorum, 3:Kısmen Katılıyorum, 2:Katılmıyorum, 1:Kesinlikle 
Katılmıyorum. 

Grafik 4.38 ve 4.39’da, destek mekanizması oluşturulurken kullanılması 

gereken performans göstergelerinin ankete katılan altyapılar tarafından cevaplanmış 

hali gösterilmektedir. Ağırlıklı olarak “Kesinlikle Kullanılmalı:5” ve “Kullanılmalı:4” 

cevaplarını verdikleri ilk 4 gösterge şöyledir:  

 Kurum içi ve kurum dışına yapılan test, hizmet sayısı ve tutarı,  
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 Altyapının stratejik hedefinin olması ve hedefe yönelik planlamalar yapması,  

 Proje sayısı, proje tipi ve fon tutarı (ulusal/uluslararası, sanayi/kamu)/Araştırmacı 

sayısı,  

 Laboratuvar bünyesindeki cihazların kullanım yüzdeleri.  

Genel olarak bakıldığında, altyapılar tarafından “Ticarileştirilen ürün ve patent 

sayısı” göstergelerinin ağırlıklı olarak “Kullanılmalı” ve “Kısmen kullanılmalı” 

şeklinde cevaplandığı, “Spin-off şirket sayısı” göstergesinin ise ağırlıklı olarak 

“Kullanılmamalı” ile “Kısmen Kullanılmalı” arasında cevaplandığını belirtmekte 

fayda görülmektedir. Bu göstergelerde altyapıların ciddi olarak mesafe kat edememiş 

olabileceği düşünülmektedir. 

Grafik 4.38. Katılımcıların “Destek mekanizması oluşturulurken sizce hangi 
performans göstergeleri kullanılmalıdır?” Sorusuna Verdiği Cevaplar – 1 

 
Not 1: 5:Kesinlikle Katılıyorum, 4:Katılıyorum, 3:Kısmen Katılıyorum, 2:Katılmıyorum, 1:Kesinlikle 
Katılmıyorum. 
Not 2: % 25. cevap: Ankete cevap verenler arasında en küçük sayıdan (1:Kesinlikle Katılmıyorum) 
başlamak üzere yüzde 25. sıraya denk gelen cevap. 
Not 3: % 75. cevap: Ankete cevap verenler arasında en küçük sayıdan (1:Kesinlikle Katılmıyorum) 
başlamak üzere yüzde 75. sıraya denk gelen cevap. 
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Grafik 4.39. Katılımcıların “Destek mekanizması oluşturulurken sizce hangi 
performans göstergeleri kullanılmalıdır?” Sorusuna Verdiği Cevaplar – 2 

 
Not 1: 5:Kesinlikle Katılıyorum, 4:Katılıyorum, 3:Kısmen Katılıyorum, 2:Katılmıyorum, 1:Kesinlikle 
Katılmıyorum. 
Not 2: % 25. cevap: Ankete cevap verenler arasında en küçük sayıdan (1:Kesinlikle Katılmıyorum) 
başlamak üzere yüzde 25. sıraya denk gelen cevap. 
Not 3: % 75. cevap: Ankete cevap verenler arasında en küçük sayıdan (1:Kesinlikle Katılmıyorum) 
başlamak üzere yüzde 75. sıraya denk gelen cevap. 

Grafik 4.40 ve 4.41’de, ankete katılan altyapıların destek mekanizması 

oluşturulurken sizce hangi performans göstergeleri kullanılmalıdır sorusuna verdikleri 

cevaplar ile ilgili altyapıların sınıfına ve türüne göre ayrıntılı bir analizin sonuçları 

yansıtılmıştır. Grafiklere göre, merkezi araştırma laboratuvarlar ile tematik araştırma 

laboratuvarlarının destek mekanizması kurulurken kullanılması gereken performans 

göstergeleri seçimlerinin oldukça farklı olduğu görülebilmektedir. Ankete katılan 

merkezi araştırma laboratuvarlarının ağırlıklı olarak “Kullanılmalı:4” olarak 

cevapladıkları başlıca göstergeler sırasıyla şunlardır91:   

 Kurum içi ve kurum dışına yapılan test, hizmet sayısı ve tutarı (Kesinlikle 

Kullanılmalı:5” cevabına daha yakın) 

 Laboratuvar bünyesindeki cihazların kullanım yüzdeleri 

 Cihaz kullanımı konusunda alınan eğitimler 

                                                 
91 Altyapıların sınıfına (merkezi-tematik) ve türüne (devlet-vakıf) göre farklılaşan performans 
göstergeleri “Kalın” olarak belirtilmiştir. 
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 Proje sayısı, proje tipi ve fon tutarı (ulusal/uluslararası, 

sanayi/kamu)/Araştırmacı Sayısı 

 Altyapının stratejik hedefinin olması ve hedefe yönelik planlamalar yapması 

Ankete katılan tematik araştırma laboratuvarlarının ağırlıklı olarak 

“Kullanılmalı:4” olarak cevapladıkları başlıca göstergeler ise sırasıyla şunlardır:  

 Altyapının stratejik hedefinin olması ve hedefe yönelik planlamalar yapması 

(Kesinlikle Kullanılmalı:5” cevabına da yakın) 

 Proje sayısı, proje tipi ve fon tutarı (ulusal/uluslararası, 

sanayi/kamu)/Araştırmacı Sayısı 

 SCI ve SCI-Exp. İndeksleri tarafından taranan yayın sayıları x etki 

faktörleri/Araştırmacı Sayısı 

 Yürütülen veya tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezi/Araştırmacı 

öğretim üyesi sayısı 

 Kurum içi ve kurum dışına yapılan test, hizmet sayısı ve tutarı 

Ankete katılan ve devlet üniversitelerde faaliyet gösteren altyapıların ağırlıklı 

olarak “Kullanılmalı:4” olarak cevapladıkları başlıca göstergeler ise sırasıyla 

şunlardır:  

 Kurum içi ve kurum dışına yapılan test, hizmet sayısı ve tutarı (Kesinlikle 

Kullanılmalı:5” cevabına da yakın) 

 Proje sayısı, proje tipi ve fon tutarı (ulusal/uluslararası, 

sanayi/kamu)/Araştırmacı Sayısı 

 Laboratuvar bünyesindeki cihazların kullanım yüzdeleri 

 Altyapının stratejik hedefinin olması ve hedefe yönelik planlamalar yapması  

 SCI ve SCI-Exp. İndeksleri tarafından taranan yayın sayıları x etki 

faktörleri/Araştırmacı Sayısı 

 Yürütülen veya tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezi/Araştırmacı 

öğretim üyesi sayısı 

Ankete katılan ve vakıf üniversitelerde faaliyet gösteren altyapıların ağırlıklı 

olarak “Kullanılmalı:4” olarak cevapladıkları başlıca göstergeler ise sırasıyla 

şunlardır: 
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 Altyapının stratejik hedefinin olması ve hedefe yönelik planlamalar yapması 

(Kesinlikle Kullanılmalı:5” cevabına çok yakın)  

 SCI ve SCI-Exp. İndeksleri tarafından taranan yayın sayıları x etki 

faktörleri/Araştırmacı Sayısı 

 Kurum içi ve kurum dışına yapılan test, hizmet sayısı ve tutarı 

 Üniversitenin girişimci ve yenilikçi üniversite endeksi puanı92 

 Proje sayısı, proje tipi ve fon tutarı (ulusal/uluslararası, 

sanayi/kamu)/Araştırmacı Sayısı 

 Uluslararası patent başvuru ve belge sayısı 

 Ticarileştirilen ürün 

 Faydalı model/endüstriyel tasarım belge sayısı 

Altyapıların sınıfına ve türüne göre önerilen performans göstergelerinin 

farklılaştığı rahatlıkla görülebilmektedir. Aynı performans göstergeleri farklı sınıf ve 

türlerde “Kullanılmalı” olarak seçilmiş olsa da önem derecelerinin farklı olduğu Likert 

ölçeği ile verdikleri cevapların sayısal hale getirilmesi ile birlikte anlaşılabilmektedir.  

Grafik 4.40. Kategorilere Göre Katılımcıların “Destek mekanizması 
oluşturulurken sizce hangi performans göstergeleri kullanılmalıdır?” Sorusuna 
Verdiği Cevaplar – 1 

 
Not: 5:Kesinlikle Katılıyorum, 4:Katılıyorum, 3:Kısmen Katılıyorum, 2:Katılmıyorum, 1:Kesinlikle 
Katılmıyorum. 
                                                 
92 TÜBİTAK tarafından ilgili kuruluşların işbirliği ile hesaplanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. 
(çevrimiçi) http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/gyue_gosterge_seti.pdf. 
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Grafik 4.41. Kategorilere Göre Katılımcıların “Destek mekanizması 
oluşturulurken sizce hangi performans göstergeleri kullanılmalıdır?” Sorusuna 
Verdiği Cevaplar – 2 

 
Not: 5:Kesinlikle Katılıyorum, 4:Katılıyorum, 3:Kısmen Katılıyorum, 2:Katılmıyorum, 1:Kesinlikle 
Katılmıyorum. 

Grafik 4.42’de ise ankete katılan altyapıların destek mekanizması 

oluşturulurken kullanılması gereken ilk 10 performans göstergesi ne olmalıdır 

sorusuna verdikleri cevaplar gösterilmiştir. Bir önceki sorunun bir anlamda sağlaması 

yapılmak istenmiştir. 6 performans göstergesi diğerlerine kıyasla daha fazla ön plana 

çıkmıştır. Ön plana çıkan göstergeler ise şunlardır: 

 c: Proje sayısı, proje tipi ve fon tutarı (ulusal/uluslararası, sanayi/kamu) 

/Araştırmacı Sayısı, 

 d: SCI ve SCI-Exp. İndeksleri tarafından taranan yayın sayıları x etki 

faktörleri/Araştırmacı Sayısı, 

 a: Kurum içi ve kurum dışına yapılan test, hizmet sayısı ve tutarı, 

 b: Laboratuvar bünyesindeki cihazların kullanım yüzdeleri, 

 e: Yürütülen veya tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezi/Araştırmacı 

öğretim üyesi sayısı, 

 m: Altyapının stratejik hedefinin olması ve hedefe yönelik planlamalar 

yapması. 
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Grafik 4.42. Katılımcıların “Destek mekanizması oluşturulurken sizce ilk 10 
sırada hangi performans göstergeleri kullanılmalıdır?” Sorusuna Verdiği 
Cevaplar93 (Yüzde) 

 

Grafik 4.43’de ankete katılan altyapılara destek mekanizması kapsamındaki 

desteğin altyapılara hangi yolla verilmesi gerekir şeklinde yöneltilen sorunun cevapları 

yansıtılmıştır. Grafikte de görüleceği üzere altyapılar tarafından, hem proje yazılması 

hem de kamu tarafından performans göstergeleri belirlenip araştırma altyapıları 

endeksi oluşturmak yoluyla destek mekanizmasının uygulanabileceği belirtilmiştir. 

Önceki analizlerde altyapıların ihtiyaçlarının farklı olabileceği belirtilmişti. Bu 

durumda, talepler üzerinden değerlendirme yapmaya imkân veren proje yazma 

yöntemiyle (proje çağrısı usulü ile) uygulamanın gerçekleştirilmesinin daha uygun 

olacağı değerlendirilmektedir. Projeler değerlendirilirken oluşturulacak “Araştırma 

Altyapıları Performans Endeksi” de kullanılmalıdır. 

Grafik 4.43. Katılımcıların “Destekten faydalanmak isteyen altyapılara destek 
nasıl verilmeli?” Sorusuna Verdiği Cevaplar (Yüzde) 

 

                                                 
93 Şekilde belirtilen harflerin hangi performans göstergesini nitelediği EK 2’deki Anket çalışmasının 
22. Sorusunda yer almaktadır. 
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Grafik 4.44’de ankete katılan altyapıların “Her yıl güncellenen araştırma 

altyapıları endeksi aracılığıyla kurulumunu tamamlamış altyapılara performansları 

ölçüsünde idame ödeneği verilmelidir” önerisine verdikleri cevaplar yansıtılmıştır. 

Ankete katılan 61 altyapı “Kesinlikle katılıyorum”, 30 altyapı ise “Katılıyorum” 

cevabını vermiştir. Araştırma altyapılarının gelişme ve olgunluk aşamalarında, 

faaliyetlerine devam edebilmeleri için idame ödenek (bakım-onarım, cihaz, sarf 

malzemesi, personel) ihtiyaçları oluşmaktadır. Bu öneriye verilen cevaplardan da bu 

önemli ihtiyacın karşılanması gerekliliği ortaya çıkmıştır.   

Grafik 4.44. Katılımcıların “Her yıl güncellenen araştırma altyapıları endeksi 
aracılığıyla kurulumunu tamamlamış altyapılara performansları ölçüsünde 
idame ödeneği verilmelidir.” Önerisine Verdiği Cevaplar 

 

Grafik 4.45’de ankete katılan altyapıların “Araştırma altyapıları performans 

endeksinin merkezi ve tematik araştırma laboratuvarları için farklı performans 

göstergeleriyle hesaplanmalıdır” önerisine verdikleri cevaplar yansıtılmıştır. 54 

altyapı “Kesinlikle katılıyorum”, 45 altyapı ise “Katılıyorum” cevabını vermiştir. Çok 

büyük oranda altyapıların sınıfına göre (merkezi ve tematik) araştırma altyapıları 

performans endeksinin farklılaşması gerektiği savunulmaktadır. Yapılan analizde de 

görüldüğü üzere farklı sınıflarda yer alan altyapılar için performans göstergelerinin 

farklı olması gerekmektedir. Hatta temel ve uygulamalı araştırma alanlarında faaliyet 

gösteren farklı tematik araştırma laboratuvarlar için kullanılacak göstergelerin 

farklılaşması ve ağırlıklarının değişmesi mümkündür. 
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Grafik 4.45. Katılımcıların “Araştırma altyapıları endeksi, merkezi ve tematik 
araştırma laboratuvarları için farklı performans göstergeleriyle 
hesaplanmalıdır.“ Önerisine Verdiği Cevaplar 

 

Grafik 4.46’da ankete katılan altyapıların “Destekten faydalanabilmeleri için 

altyapının performans hedeflerinin yıllar itibarıyla tanımlanmış olması ve kamunun da 

altyapının performansını yıllar itibarıyla takip etmesi gereklidir.” önerisine verdikleri 

cevaplar yansıtılmıştır. 39 altyapı “Kesinlikle katılıyorum” seçeneğini, 50 altyapı ise 

“Katılıyorum” seçeneğini işaretlemiştir. Kamu kesiminin altyapıları belirlediği 

performans hedefleri ile izlemesi ve değerlendirmesinin altyapıların daha etkin ve 

sürdürülebilir yapılara dönüşerek faaliyetlerinin yeterince ekonomik ve sosyal katma 

değere dönüşebilmesi açısından çok kritik olduğu düşünülmektedir.  

Grafik 4.46. Katılımcıların “Destekten faydalanabilmek için altyapının 
performans hedeflerinin yıllar itibarıyla tanımlanmış olması ve kamunun da 
altyapının performansını yıllar itibarıyla takip etmesi gereklidir.” Önerisine 
Verdiği Cevaplar 
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Grafik 4.47’de ankete katılan altyapılara destek mekanizmasında destek 

miktarının üst sınırının nasıl olması gerektiği sorulmuştur. Katılımcıların yüzde 79’u 

üst sınırın olması gerektiğini, yüzde 48’i üst sınırın altyapının ölçeğe göre 

değişebilmesini, yüzde 31’i ise üst sınıra göre destek miktarının tamamen performans 

esaslı olması gerektiğini belirtmiştir. Altyapıların sınıfına göre de bakıldığında destek 

miktarının üst sınırı olması konusunda hem fikir oldukları anlaşılmaktadır. 

Grafik 4.47. Katılımcıların “Destek miktarının üst sınırı ne olmalıdır?” Sorusuna 
Verdiği Cevaplar (Yüzde) 

  

Grafik 4.48’de destek mekanizmasında öngörülen destek miktarının bütçe 

kalemlerine göre dağılımının nasıl olması gerektiği ankete katılan altyapılardan 

tarafından belirlenmiştir. En büyük maliyet kaleminin makine teçhizat alımı olduğu 

görülmektedir. Bu durumun da altyapının sınıfına veya türüne göre değişmediği 

görülmektedir. Cihaz bakım onarımı, sarf malzeme ve personel ise diğer önemli bütçe 

kalemleridir. Personel ile ilgili desteğe özellikle tematik araştırma laboratuvarları ve 

vakıf üniversitelerinde faaliyet gösteren altyapıların ihtiyacı olduğu anlaşılmaktadır.   
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Grafik 4.48. Katılımcıların “Toplam destek miktarının bütçe kalemlerine göre 
dağılımı nasıl olmalıdır?” Sorusuna Verdiği Cevaplar (Yüzde) 

 
Not: 5:Kesinlikle Katılıyorum, 4:Katılıyorum, 3:Kısmen Katılıyorum, 2:Katılmıyorum, 1:Kesinlikle 
Katılmıyorum. 

 Grafik 4.49’da “Araştırma altyapısı, üniversitede enstitü statüsünde teşekkül 

ettirilmeli ve kendine ait bir kadro yapılanması bulunmalıdır.” önerisine ankete katılan 

altyapıların 61’inin “Kesinlikle katılıyorum”, 23’ünün ise “Katılıyorum” şeklinde 

cevapladığı görülmektedir. Yüksek bir oranda araştırma altyapılarının enstitü şeklinde 

yapılandırılması gerektiği belirtilmiştir. Enstitü şeklinde yapılanmanın 4 önemli 

faydası olabilecektir: 

 Altyapının faaliyet alanında lisansüstü öğrenciler yetiştirilebilir, bu sayede 

kritik ve nitelikli bir araştırmacı kitlesi bir arada bulunabilir.  

 Rektörlük nezdinde bir statüye kavuşarak üniversite senatosunda üye olarak 

temsil edilebilir (UYGAR statüsündeki laboratuvar yöneticileri senatoda üye 

olarak temsil edilememektedir). 

 Altyapılarda bulunan yüksek maliyetli cihazlar konusunda 2 yıllık eğitim 

programları açılabilir. Altyapılarda cihazları kullanabilecek eğitim görmüş 

uzman ihtiyacı çok önemli bir sorundur. Böylelikle bu sorun çözülebilir.  

 Faaliyetlerini daha az bürokrasi ile yürütebilmektedirler. 

Ancak, yine de enstitü yönetimi rektör tarafından belirlendiği için, her rektör 

değişiminde enstitü yönetiminin de değişmesi söz konusu olabilecektir. Enstitü 

statüsünün akademik, teknik ve idari kadrolarının bulunabilmesi sebebiyle daha 
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avantajlı bir statü olduğu söylenebilir. Ancak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda 

enstitü tanımının lisansüstü eğitim programı yürüten ve Ar-Ge faaliyetleri yürüten 

birimler olarak 2’ye ayrılmasında fayda görülmektedir. Ar-Ge yapan birimlerin farklı 

ihtiyaçlarına (yönetimi, insan kaynağı vb.) göre Kanunda kurgulanması isabetli 

olacaktır. Merkezi araştırma laboratuvarları ise ağırlıklı olarak test ve analiz hizmeti 

verdiği, Ar-Ge faaliyetleri üzerine odaklanmadığı için enstitü kapsamında 

değerlendirilmesi pek mümkün olmayacaktır. 

Grafik 4.49. Katılımcıların “Araştırma altyapısı, üniversitede enstitü statüsünde 
teşekkül ettirilmeli ve kendine ait bir kadro yapılanması bulunmalıdır.” 
Önerisine Verdiği Cevaplar 

 

Grafik 4.50’de “Kamu tarafından altyapıya idame ödeneğin sağlanması için 

rektörlüğün de idame ödeneğin belirli bir yüzdesi ile katkıda bulunması altyapıyı 

sahiplenmesi bağlamında da önemli olacaktır (Rektörlüğün kaynak aktarması, kadro 

tahsis etmesi vb.)” ifadesine ankete katılan altyapıların 57’sinin “Kesinlikle 

katılıyorum”, 31’inin ise “Katılıyorum” şeklinde cevapladığı görülmektedir. 

Rektörlüğe bağlı bir yapıda olan altyapılara rektörlüklerin vereceği her desteğin 

olumlu bir katkısı olacağı düşünülmektedir. Kalkınma Bakanlığı tarafından destek 

talebi değerlendirilirken rektörlük desteğinin zorunlu tutulması da söz konusu 

olabilecektir. Böylelikle yükseköğretim kurumları da ciddi anlamda sahiplendikleri ve 

öncelikli gördükleri alanlarda proje teklifi sunacaktır. 
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Grafik 4.50. Katılımcıların “Kamu kesimi tarafından altyapıya idame ödeneğin 
sağlanması için Rektörlüğün de idame ödeneğin belirli bir yüzdesi ile katkıda 
bulunması altyapıyı sahiplenmesi bağlamında da önemli olacaktır.” Önerisine 
Verdiği Cevaplar 

 

Grafik 4.51’de “Altyapının rektörlük tarafından denetlenebilen ama 

rektörlükten bağımsız bir bütçesi olmalıdır.” ifadesine ankete katılan altyapıların 

54’ünün “Kesinlikle katılıyorum”, 34’ünün ise “Katılıyorum” şeklinde cevapladığı 

görülmektedir. Altyapıların gelir ve gider bütçelerinin ayrı olması, profesyonel bir 

idari müdürün varlığı altyapıların sürdürülebilirlikleri açısından kritik olduğu 

düşünülmektedir. 

Grafik 4.51. Katılımcıların “Altyapının rektörlük tarafından denetlenebilen ama 
rektörlükten bağımsız bir bütçesi olmalıdır.” Önerisine Verdiği Cevaplar 
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Araştırma altyapılarının sınıfına, türüne, ölçeğine ve ihtiyaçlarına göre talep 

edecekleri bütçe tutarı ve bütçe kalemleri oldukça farklılaşabilecektir. Daha önceki 

analizlerde de bu durum ortaya konmuştur. Ancak kamu kesimi için böyle bir destek 

mekanizması uygulamaya konmadan muhtemel maliyet hesabının ne olacağının analiz 

edilmesi de önemlidir. Tablo 4.1 ve Tablo 4.2’de destek mekanizmasının kamu kesimi 

için muhtemel maliyet hesabı yapılmıştır. Tablo 4.1’de ankete katılan altyapıların 

sınıfına göre (merkezi ve tematik) ve bütçe kalemleri bazında yıllık ortalama giderleri 

en az-en fazla-ortalama şeklinde görülebilmektedir. Tablo 4.2’de ise ankete katılan 

altyapılardan giderleri çok yüksek ve düşük olanların hesaba katılmadığı, gider 

kalemleri bazında en küçük sayıdan başlamak üzere yüzde 50. ve 90. verinin 

belirtildiği muhtemel bir maliyet hesabı yapılmıştır.  Çok yüksek ve düşük maliyetleri 

göz ardı ederek dönemsel sapmaları bertaraf ettiği için yüzde 90. verinin yer aldığı 

sütun ile ortalamanın yer aldığı sütun kamu kesimi için muhtemel maliyet hesabında 

kullanılabilir. Altyapıların, aşağıda yer alan bütçe kalemlerindeki yıllık giderlerinin 

tamamını destek talebi olarak isteyebilecekleri varsayılmıştır. Bu durumda söz konusu 

destek mekanizması kapsamında aşağıda belirtilen bütçe kalemleri için Kalkınma 

Bakanlığı’ndan talep edilebilecek ortalama ödenek miktarının;  

 Merkezi araştırma laboratuvarları sınıfındaki bir altyapının yıllık ödenek 

talebinin 601.000 - 1.717.000 TL arasında olması,  

 Tematik araştırma laboratuvarları sınıfındaki bir altyapının yıllık ödenek 

talebinin ise 1.050.000 – 1.639.000 TL arasında olması, 

beklenmektedir (EK 10). Ancak, Tablo 4.1’de de görülebileceği üzere merkezi 

araştırma laboratuvarları için yıllık ödenek talebinin 4.252.000 TL’ye, tematik 

araştırma laboratuvarları için ise 21.330.000 TL’ye kadar çıkabildiği görülmektedir.   
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Tablo 4.1. Destek Mekanizmasının Kamu Kesimi İçin Muhtemel Maliyeti - 1 

  
  SINIFINA GÖRE ALTYAPININ GİDERLERİ  

(Yıllık Ortalama, Bin TL) 

Merkezi Araştırma 
Laboratuvarı 

Tematik Araştırma 
Laboratuvarı 

Bütçe Kalemleri En Fazla Ortalama En Fazla Ortalama 
Makine teçhizat  2.496 430 18.666 579 
Cihaz bakım onarım  261 28 648 31 
Sarf malzeme  652 64 1.033 110 
Personel* 658 69 777 320 
Bina bakım onarımı 185 10 206 10 
TOPLAM 4.252 601 21.330 1.050 

* Ortalama sütunundaki değeri olarak yüzde 90. veri alınmıştır. 
Not: Hesaplamaların nasıl yapıldığı Stata’dan alınan tablolar ile EK 10’da anlatılmıştır. 
 

Tablo 4.2. Destek Mekanizmasının Kamu Kesimi İçin Muhtemel Maliyeti - 2 

  
  

SINIFINA GÖRE ALTYAPININ GİDERLERİ  
(Yıllık Ortalama, Bin TL) 

Merkezi Araştırma 
Laboratuvarı 

Tematik Araştırma 
Laboratuvarı 

Bütçe Kalemleri %50** %90***  Ortalama %50** %90***  Ortalama 
Makine teçhizat  82 1.334 430 121 801 579 
Cihaz bakım onarım  10 74 28 3 42 31 
Sarf malzeme  26 145 64 38 253 110 
Personel* 69 138 69 320 510 320 
Bina bakım onarımı 0 26 10 0 33 10 
TOPLAM 187 1.717 601 482 1.639 1.050 

* Veri azlığı sebebiyle alt ve üst limit olarak yüzde 50-90 yerine yüzde 90-95 kullanılmıştır. Ortalama 
sütunundaki değeri olarak ise yüzde 90. veri alınmıştır. 
** % 50: Ankete cevap verenler arasında en küçük sayıdan (0) başlamak üzere yüzde 50. sıraya denk 
gelen veri. 
*** % 90: Ankete cevap verenler arasında en küçük sayıdan (0) başlamak üzere yüzde 90. sıraya denk 
gelen veri. 
Not: Hesaplamaların nasıl yapıldığı Stata’dan alınan tablolar ile EK 10’da anlatılmıştır.  

Ancak, ankete katılan altyapıların da belirttiği üzere destek miktarının bir üst 

sınırı olmalı ve üst sınır belirlenirken altyapıların ölçekleri de göz önünde 

bulundurularak performans esaslı bir finansman sağlanmalıdır. Bu durumda Kalkınma 

Bakanlığı tarafından söz konusu destek mekanizması kapsamında bütçe imkanları 

dahilinde bir üst sınır belirlenebilir ve bu üst sınırlar dahilinde proje yazılması yoluyla 

gelen teklifler değerlendirilebilir. ESFRI (2016:21) ve Avrupa Komisyonu 
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(2016a:7)’de de belirtildiği üzere bir araştırma altyapısının ilk kurulum maliyetinin her 

yıl yaklaşık yüzde 8-12’si “işletme giderleri”94 için ayrılmalıdır. Ancak bu oran, 

elektrik, enerji, su gibi cari bütçeden karşılanan maliyetleri de içermekte ve bu 

maliyetler söz konusu operasyon maliyetlerinin yaklaşık olarak yarısını içermektedir. 

Bu nedenle, yıllık destek talebinin üst sınırı araştırma altyapısının ilk kurulum 

maliyetinin yüzde 5’i olarak belirlenebilir ve bu tutar örneğin 3 yıllık bir proje teklifi 

için 5 milyon TL’yi95 geçemez denilebilir. 

Yükseköğretim kurumlarındaki araştırma altyapılarının kurulumu için 2017 

yılı fiyatları ile yaklaşık 3,2 milyar TL96 kaynak tahsis edilmiştir. Bu altyapıların 

tamamının destek talebinde bulunması durumunda yıllık olarak toplam destek talebi, 

toplam kurulum maliyetinin yüzde 5’i yani yaklaşık olarak 160 milyon TL olacaktır. 

Rekabetçi bir yöntemle proje çağrısı usulü ile değerlendirilecek projelerin başarı oranı 

örneğin yüzde 30 olarak gerçekleştiğinde yıllık yaklaşık 50 milyon TL’lik bir kaynak 

ile araştırma altyapılarının kritik ihtiyaçları karşılanabilecektir. Bu amaca yönelik olan 

proje çağrıları her yıl yapıldığında altyapılar, etkinliklerini artırmaya yönelik bir çaba 

içerisinde olacak hem de ilave bir destek mekanizması ile daha uzun vadeli 

planlamalar yapabilecektir. 

4.2.4.3.1. Anket Kapsamındaki Açık Uçlu Sorular 
Anket çalışması kapsamındaki açık uçlu olarak sorulan 4 soru ile ilgili olarak 

ankete katılan altyapı yöneticilerinin iletmiş oldukları nitel görüş, öneri ve 

değerlendirmeleri ise aşağıda yer almaktadır.  

1. “Araştırma altyapılarında faaliyet gösteren öğretim üyelerinin veya diğer 

personelin kadrolarının altyapıda olmaması nedeniyle araştırma 

altyapısındaki performanslarının değerlendirilmesi konusunda zorluklar 

bulunmaktadır. Bu durumda sizin öneriniz nedir? Böyle bir performans 

göstergesi gerekli ise nasıl tasarlanmalıdır?”  

                                                 
94 Avrupa Komisyonu (2013:3-4)’e göre işletme giderleri; personel, bakım-onarım, sarf malzemesi, 
enerji, su, sigorta, güvenlik gibi giderleri kapsamaktadır. 
95 Her yıl güncellenebilir. 
96 6550 sayılı Kanun kapsamında yeterlik alan ve yeterlik almaya aday olan altyapılar (yaklaşık 800 
milyon TL) bu tutara dahil değildir. 
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Bu soruyu 88 altyapı cevaplamıştır. Verilen mükerrer cevaplar ayıklanmış, 

konsolide edilmiş ve önemli görülenler aşağıda özetlenmektedir: 

 Özellikle merkezi araştırma laboratuvarlarında ağırlıklı olarak test ve analiz 

hizmeti verildiğinden altyapıların performans değerlendirmelerinde akademik 

personel performansı değerlendirilmesinin performans göstergesi olarak ele 

alınması halinde oranının düşük olması gerekmektedir.  

 Öğretim üyeleri ve diğer bütün personel (idari, teknik, akademik dahil) için 

araştırma altyapılarında yaptıkları göreve göre bir performans göstergesi kesinlikle 

olmalıdır. Her personel için öncelikle görev tanımları ve başarı ölçütleri 

belirlenerek, yaptıkları göreve göre yıllık performansları ölçülebilir ve altyapıya 

katkıları belgelenebilir. Personel türü (akademik, idari, teknik) için bu farklı 

şekilde tanımlanmalıdır. Örneğin, bir akademisyen için yıl içinde yaptığı yayınlar, 

gözlemler, Ar-Ge projeleri, yürüttüğü veya tamamladığı lisansüstü tezler, 

etkinliklere katılım, diğer projelere katılım, altyapıya dışarıdan getirdiği projeler 

(Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, BAP vd.), patent başvuru ve tescil sayısı, yerli 

ve yabancı kurumlarla yaptığı protokol ve işbirliği imkanları ile çalıştığı yerli ve 

yabancı ortak sayısı gibi kriterler belirlenebilir. İdari personel için o yılda 

gerçekleşen yazışma, personel özlük işleri, alım-satım ve ihale işleri, idari hizmet 

kalitesi ve takibi, diğer personellerle olan ilişkiler gibi kriterler belirlenebilir. 

Teknik personel için ise aygıtların arıza ve çalışma performansı, arızaları çözme 

süreleri, rutin bakım-onarım takibi, Ar-Ge projelerine katılım ve görevler, kurum 

içi Ar-Ge faaliyetleri, çalışma saatleri, bilgi ve beceri durumu gibi kriterler 

belirlenebilir. Kısaca özetlenen kriterler, altyapıların kendilerinin ayrıca 

belirleyebilecekleri diğer ek kriterlerle ve barındırdığı personelin türü ve 

özelliklerine göre ağırlıklı olarak puanlanabilmeli ve her yıl bu yeniden 

değerlendirilebilmelidir. Araştırma altyapılarında faaliyet gösteren öğretim üyesi, 

araştırmacılar ve diğer bütün personel için, bağlı bulundukları Dekanlık/Rektörlük 

gibi üst birimlerle işbirliği içerisinde karşılıklı değerlendirme yapılmalıdır. 

Faaliyet gösteren araştırmacıların faaliyetlerine dair performans göstergeleri 

diğer/üst birimce tanımlanmalı ve altyapılarla düzenli olarak paylaşılmalıdır. 

Ayrıca, ilgisiz veya farklı sınıf ve konulardaki altyapıların birbirleriyle aynı 

kriterlerle değerlendirilmesinden kesinlikle kaçınılmalıdır. 
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 Altyapı çalışanları, rektörlük tarafından altyapıda tam veya yarı zamanlı olarak 

resmi olarak görevlendirilebilir. Ortaya çıkan ürün veya hizmetlerde katkı 

düzeyinin personel arasında oransal olarak ölçümünü sağlayan bir performans 

yönetim sistemi üzerinden takip sağlanabilecektir. Ayrıca, kişisel bir performans 

değerlendirmesinden çok kurumsal bir değerlendirmenin gerekli olduğu 

düşünülmektedir. 

 Aynı kurumun farklı birimlerinden araştırmacılarla beslenen altyapılarda 

performans ölçütü tayininde, altyapıyı kullanan ya da altyapıdan hizmet alan 

araştırmacıların gerçekleştirdikleri araştırmalar, projeler, patent ve benzeri 

başarımlarda atıf zorunluluğu (altyapının kullanıldığının beyanı) getirilmeli ve 

bunun gerçekleştirildiği hususunda altyapı mutlaka bilgilendirilmelidir. Bu 

bilgiler, göreceli olarak performans ölçütü olarak kullanılmalıdır. 

 Doğrudan altyapı kadrosunda bulunmayan personel yürüttüğü projelerin, 

başvurduğu patent veya faydalı modelin, yayınladığı SCI indeksli yayının ve 

benzeri performans parametresinin ne kadarını altyapıyı kullanarak 

gerçekleştiriyor ise bu değer toplam performans değerine oranlanarak altyapının 

toplam performansı içerisindeki yeri belirlenebilir. Mesela A isimli öğretim 

görevlisi altyapının adının geçtiği 3 yayın ve 1 projede yer alarak altyapının 2017 

performansının yüzde 60'ına doğrudan katkıda bulunmuştur denilebilir. 

 "Öğretim üyesi" kavramının yerini "Akademik Personel" almalı, “Akademik 

Personel” ise doktor öğretim üyesi97 seviyesinde "öğretim üyesi" ve "araştırma 

üyesi" olarak ayrılmalıdır. Öğretim üyeleri bölümlerde, araştırma üyeleri ise 

bölümlerde ve araştırma altyapılarında istihdam edilebilmelidir. 

2. “Araştırma altyapıları ile ilgili olarak kritik olarak gördüğünüz sorun 

alanlarına yönelik olarak uygulanabilecek somut çözüm önerilerini 5 başlık 

altında lütfen belirtiniz.”  

Ankete katılan altyapılardan bu soruya 102 altyapı yöneticisi katkı sunmuştur. 

Önemli görülen görüş, öneri ve değerlendirmeler 5 başlık altında özetle aşağıda 

anlatılacaktır. 

                                                 
97 7100 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun ile yardımcı doçentlik kadrosu kaldırılarak yerine doktor öğretim üyesi 
kadrosu getirilmiştir. 



154

 
 
 

 154 

İnsan Kaynağı: 

 Yükseköğretim mevzuatında UYGAR sadece tanım düzeyinde yer almaktadır. 

Yönetim organları, işleyişi gibi konular belirtilmediğinden dolayı UYGAR 

statüsündeki altyapıların personel kadrosu bulunmamakta ve diğer birimlerden 

2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca görevlendirilmekte olup personel 

temini noktasında sıkıntılar yaşanmaktadır. Farklı birimlerde kadrolu olup 

araştırma altyapısında tam zamanlı görevlendirildiklerinde bazı temel haklardan 

yararlanamamaktadır. Bu nedenle personel ihtiyacı en önemli unsurlardan biridir. 

Akademik, idari ve teknik personel ihtiyacının karşılanması gerekmektedir.  

Nitelikli personelin özlük hakları iyileştirilmelidir. 

 Altyapının, merkez statüsünden enstitü formatına dönüştürülerek kadro 

imkanlarının oluşturulması gerekmektedir. 

 Kurumun personel ihtiyacı uzun vadeli olarak planlanmalı, nitelikli insan kaynağı 

oluşturabilmek için yurt içi ve yurt dışı sertifikalı eğitimler, kurslar düzenlenmeli 

veya katılım sağlanmalı ve bu personel uzun vadeli olarak istihdam edilerek bilgi 

ve becerileri artırılmalıdır.  

 Altyapının tematik alanına göre disiplinler arası yüksek lisans programları ya da 

sertifika programları açılmalıdır. Lisans mezunu olanların istihdam edilerek 

altyapının ihtiyaçları dahilinde yetiştirilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca, TÜBİTAK 

bursiyeri benzeri bir model ile lisansüstü öğrenciler danışman hocalarından 

bağımsız bir şekilde araştırma altyapılarında yıllık sözleşmeli olarak istihdam 

edilmelidir. 

 Kaliteli insan kaynağı için altyapıların kendi çalışanlarını özenli şekilde seçmesi 

ve seçebilme serbestliğine sahip olması gerekir, ancak bu seçim sırasında 

profesyonel davranarak en iyiyi seçmek esas olmalıdır. Özellikle cihazların 

kullanımı ile ilgili personelin sık değişmemesi, bu kişilerin eğitimi için imkan ve 

bütçe sağlanması gereklidir. İnsan kaynağı bütçesi projelerden elde edilen 

gelirlerden farklı olmalı, hem rektörlük hem de ilgili kurum bu bütçeye kaynak 

sağlamalıdır. Büyüklüğe göre minimum kadro sayısı verilirken performansa göre 

kadro sayısının arttırılması sağlanmalıdır. 
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 TÜBİTAK projelerinden maksimum olarak lisans öğrencilerine 500 TL, yüksek 

lisans öğrencilerine 1800 TL ve doktora öğrencilerine 2200 TL ve doktora sonrası 

araştırmacılara 2500 TL burs sağlanabilmektedir. Ancak, bu öğrencilerin, daha 

yüksek üst sınırlarla daha yüksek burslar almasına imkan sağlanmalıdır. 

Performans tabanlı esneklik sağlanarak, kaliteli öğrenci ve mezunların araştırma 

laboratuvarlarında istihdamına imkan verilmelidir. TÜBİTAK burs üst sınırları 

araştırma asistanı maaşlarıyla aynı olmalıdır. Ayrıca araştırma laboratuvarlarında 

yapılan stajlar, mühendislik eğitiminde gerekli olan stajlar kapsamında 

değerlendirilebilmelidir. 

 Nitelikli insan kaynağının araştırma altyapılarına çekilebilmesinde 

akademisyenlerde var olan sisteme benzer bir kariyer ve kişisel gelişim planının 

olması ve teşvik edilmesi önemli olacaktır.  Bu araştırmacıların alanlarında aktif 

ve güncel kalmasını teşvik edecek unsurların kullanılması (proje yazmak, yayın 

yapmak gibi) ve bunların bir performans kriteri çerçevesinde takip edilmesi diğer 

önemli faktör olacaktır. 

Performans:  

 Konum itibarıyla büyükşehirlerde bulunan merkezi araştırma altyapıları ile yeni 

kurulmuş ve oransal olarak daha küçük şehirlerde bulunan altyapılar aynı 

performans göstergelerine tabi olmamalıdır. Örneğin yeni kurulan üniversitelerde 

BAP proje üst sınırları çok düşük olup, projelerden altyapılara analiz hizmeti 

olarak gelen gelir, eski ve büyükşehirlerdeki üniversitelere göre çok düşüktür. 

Yine aynı şekilde özel sektörde analiz hizmeti için gelen tutarlar arasında da 

anlamlı farklılıklar olması doğaldır. Performans karşılaştırılmasında altyapının 

bulunduğu üniversitenin mevcut durumu da göz önünde bulundurulmalıdır. 

Gelişmeye devam eden ya da gelişmesini yeni tamamlamış araştırma altyapılarının 

daha eski olanlarla yarışabilmesi için desteklerde öncelik verilmelidir. 

 Yürütülen projelerle altyapı personeline performansa dayalı teşvik verilmelidir. 

 Altyapıların alanlarına ve özelliklerine göre performans göstergeleri ayrı ayrı 

belirlenmelidir. Bütün altyapılar tek kriter sistemine göre değerlendirilmemelidir. 

Örneğin daha çok bilimsel aktiviteye yönelik bir altyapı ile ticari aktivitesi olan bir 

altyapının kriterleri ve puanlaması ayrı olarak ele alınmalıdır. 
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 Projenin/altyapının performansı, hedefe ulaşılması açısından en önemli 

parametredir. Bunun takibi, 3 aşamalı olmalıdır: Birinci aşama, doğrudan projenin 

yürütüldüğü kurum olan Üniversite tarafından yapılmalıdır. İkinci aşama, projeyi 

destekleyen kurum tarafından yapılmalıdır ki bu denetlemede hem proje ekibi hem 

de yürütüldüğü kurum olan üniversite denetlenmelidir. Üçüncü aşamada ise 

devletin çeşitli organlarınca tüm proje güvenliği denetlenmelidir. 

 Düşük performans ile kullanılın cihazlar, gelen talep ve sunulan projelerin 

değerlendirilmesi sonucunda farklı altyapılara devredilebilmelidir. 

 Her personel bir üstü tarafından sorumlu olduğu faaliyete göre 

değerlendirilebilmelidir. Her çalışma alanı kendine has zorluklar içermektedir. 

Performans ölçüleri altyapının faaliyet alanının zorluğu göz önünde 

bulundurularak uzman kişilerce açık ve net bir şekilde tanımlanmalıdır. 

 Herhangi bir altyapının en önemli performans göstergesi altyapının çıktılarıdır. Bu 

çıktılar bilimsel (sunu, makale, bağlantılı ulusal ve uluslararası projeler, patent vb.) 

veya ticari (test, analiz, hizmet vb.) olabilir ve altyapının performansı bu çıktıların 

niteliğine göre puanlama yapılarak belirlenebilir. Ancak bir altyapının verimi 

özellikle aynı üniversitede bulunan bazı diğer altyapılarla ilişkisine bağlı olabilir. 

Örneğin moleküler görüntüleme yapabilmek için aynı zamanda çok iyi çalışan bir 

hayvan laboratuvarı ve moleküler uygulama laboratuvarı bulunması ve bunların da 

verimli şekilde çalışıyor olması gereklidir. Bu durumunda birbiriyle bağlı 

altyapıların performansını zaman zaman birlikte değerlendirmek gerekli olabilir. 

Önemli bir kriter de iyi performansın ödüllendirilmesi olabilir. Üniversitelerin 

ödenekleri kısıtlı olduğu düşünülecek olursa bu ödüllendirmelerin Kalkınma 

Bakanlığı tarafından sağlanması gerekebilir.  

İşbirliği: 

 Bakanlıkların test ve analiz hizmeti noktasında araştırma altyapılarıyla işbirliğine 

geçerek, alacağı hizmetleri bu altyapılardan sağlaması gerekmektedir. Bakanlık test 

ve analiz hizmetlerini ihale ederek özel firmalara vermektedir. Kamu kaynaklarının 

etkin kullanılması için ilgili bakanlıklarla iş birliği yapılması önemli bir husustur. 

Örneğin, Gıda Tarım İl Müdürlüğü ile Halk Sağlığı Laboratuvarı'nın 
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üniversitelerdeki merkezi araştırma laboratuvarlarına numune gönderebilmesi 

yönünde mevzuat değişikliğine gidilmelidir. 

 İletişime olanak sağlayan etkin bir portal sisteminin oluşturulması gereklidir. 

 Altyapılara amacı iyi belirlenmiş ulusal ve uluslararası işbirliği ve tanıtım 

giderlerine yönelik ödenek tahsis edilmelidir. 

 Araştırma altyapıları arasında ikili işbirliklerinin geliştirilmesi, bilgi, tecrübe ve 

kaynak paylaşımının desteklenmesi uygun olacaktır. Üniversite-sanayi işbirliği 

kapsamındaki projeler daha yaygın desteklenmelidir 

 Ortak alanlarda çalışmalar yürüten altyapıların bir araya gelip verimli fikirler ve 

ürünler geliştirebilecekleri ortamlar (sempozyum, çalıştay, konferans, fuar vb.) 

oluşturulmalıdır.  

 Altyapılar arası işbirliğini artırmak için TÜBİTAK tarafından en az 3 farklı altyapı 

(farklı üniversite, kurum) tarafından yürütülecek proje çağrılarına çıkılmalı ve 

araştırmacı hareketliliği için destek sağlanmalıdır.  

 İşbirliği birkaç başlık altında ele alınabilir: 

i. Aynı üniversite/kurum içindeki altyapıların işbirliğinin sağlanması gereklidir ve 

takibi en kolaydır.  

ii. Altyapının ulusal kurumlardaki altyapılar tarafından bilinmesi gereklidir. Bunun 

olabilmesi için altyapıların bilimsel ve/veya ticari aktivitelerinin diğer altyapılar 

tarafından biliniyor olması gereklidir. Bu konuda bilimsel toplantılar yeterli 

olmayabilir, bu nedenle Kalkınma Bakanlığı’nın altyapılar hakkında detaylı 

bilgileri (özellikle cihaz ve aktiviteler konusunda) dijital platformlarda 

ulaşılabilir kılması ve gerektiğinde altyapı sorumlularını iletişim halinde tutmak 

için düzenlemeler yapması gereklidir. 

iii. Altyapının uluslararası kurumlardaki altyapılar tarafından bilinmesi gereklidir. 

Türkiye’deki bilimsel aktivitelerin tanıtılması açısından son derece önemlidir, 

ancak bunun sağlanması için altyapının çok iyi derece hizmet verebiliyor olması 

gerekir. Türkiye’de birçok araştırmacı özellikle ABD ve Çin’de bulunan 

merkezlerden hizmet alımı yapmaktadır. Türkiye’deki altyapıların benzer 

bilimsel ve ticari hizmet verebilmesi için altyapı ekiplerinin uluslararası alanda 

altyapının faaliyetlerini ortaya koyabilecek kalite ve yetkinlikteki kişilerden 

oluşturulması önemlidir. Kalkınma Bakanlığı’nın bu konuda altyapıyı finansal 
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olarak desteklemek, yurtdışındaki kurumlarla iletişim kurulmasına yardımcı 

olmak ve yurtdışında herhangi bir hizmet verilebilmesi için gerekli hukuki 

konuların ve işleyişin düzenlenmesini sağlamak gibi yardımları gereklidir. 

 Kuruluşlar arası işbirliği yapılmasından öte asıl problem erişimdir. Araştırma 

altyapıları tüm araştırmacıların kesintisiz ve sınırsız erişimine açık olmalıdır. 

Kurallar açık, makul ve kurumsal nitelikte olmalıdır. Kalkınma Bakanlığı bu 

altyapıların erişime açıklığını denetlemeli ve hazırladığı raporları açıklamalıdır.  

Finansal Sürdürülebilirlik: 

 Araştırma altyapıları ticari kuruluş olmadığından döner sermaye ile sürdürülmesi 

mümkün değildir, bunun için her yıl zorunlu giderlerinin karşılanması gereklidir. 

 Finansal sürdürülebilirliğin sağlanması için üniversite dışındaki diğer kamu 

kuruluşlarına da rutin analiz hizmetleri verilebilmelidir (su, gıda kalitesi, akaryakıt, 

mikrobiyolojik analizler vs.). 

 Faaliyete başlama tarihleri yeni olan altyapılar kendine yetebilecek duruma gelene 

kadar belli bir süre takip edilerek Kalkınma Bakanlığı ve bağlı bulunduğu kurum 

bütçelerinden desteklenmelidir. 

 Altyapının mutlaka kendine ait bağımsız bir bütçesi olmalıdır. Örneğin, 500 bin 

TL’lik cihazın 200 TL’lik parçası kırıldığında, rektörlükten yeni parçanın satın 

alınması çok uzun süre alabilmektedir. Cihaz ise bu süre zarfında atıl 

beklemektedir. 

 10 yıllık genel bir destek programı tasarlanmalı ve destek tutarı yıllar bazında 

azaltılarak altyapının sürdürülebilirliğini sağlaması gereklidir. 

 Bir altyapı için en kritik dönemler toplam destek miktarı kullanıldıktan birkaç yıl 

sonrasıdır. Özellikle bu durum, bilimsel aktiviteleri (temel araştırma) ticari 

aktivitelere (uygulamalı ve deneysel araştırma) göre daha ağır basan altyapılarda 

daha belirgin olarak görülmektedir. Her ne kadar alınan ulusal ve uluslararası 

projelerle bütçe idamesi sağlanmaya çalışılsa da sabit personel giderleri, cihaz 

bakım onarım ücretleri, inşaat ve teknik giderler vb. ile bütçe her zaman yeterli 

olmayabilmektedir. Bu durumda altyapı gelişme ve olgunluk aşamaları için ek 

kaynağa ihtiyaç duymaktadır. Altyapıya ek kaynak sağlayıcılardan biri de 

Kalkınma Bakanlığı olmalıdır. Bunun şu şekilde önemi vardır: Kalkınma Bakanlığı 
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tahsis ettiği ödenekten maksimum verimi almak durumundadır. Verimliliğin 

devamının sağlanması için altyapılara proje yazma yoluyla optimum bir ihtiyaç 

fonu sağlanmalıdır. Performansı iyi olan altyapıların bu fondan daha sık 

faydalanması sağlanmalıdır. 

Yönetim: 

 Liyakata dayalı bir sistem oluşturulmalıdır. 

 Araştırma altyapılarının yönetimi, danışma kurullarının oluşumu, alt projelerin 

yürütülmesi, proje çalışanlarının performans kriterlerinin belirlenmesi ve seçimi 

konularında gereken özgürlük ve fırsatlar, altyapı yöneticilerine bırakılmalıdır. 

 Altyapıların temel amaçları doğrultusunda gelişimleri bağımsız denetim şirketleri 

ve rektörlük tarafından denetlenmeli, yönetimi özerk olmalı, rektörlüğe bağlı 

ancak holding bünyesindeki bir şirket gibi çalışmalıdır. 

 Altyapıların faaliyet gösterdiği alanlara haiz, proje kabiliyeti yüksek ve aynı 

zamanda sektöre de hakim profesyonel yöneticilere görev verilebilmelidir. 

 Altyapıların enstitü statüsüne dönüştürülüp, enstitü yönetim modeli 

uygulanmalıdır. 

 Araştırma altyapılarında kamu ve sanayi temsilcilerinin de yer aldığı bir yönetim 

şekli oluşturulmalıdır. 

3. “Sizce araştırma altyapılarının faaliyetlerinin akademik, ekonomik ve sosyal 

katma değere yeterince dönüşememesine yol açan en önemli faktör/faktörler 

nedir?”98  

Ankete katılan altyapılardan bu soruya 99 altyapı yöneticisi katkı sunmuştur. 

Bir önceki soruda belirtilen çözüm önerilerinden farklı bir husus bulunması halinde bu 

soruda belirtilmiştir. Katılımcıların görüş, öneri ve değerlendirmeleri aşağıda 

özetlenmiştir: 

 Birçok üniversitede araştırma altyapısı kurulması aşamasında planlamanın bilinçli 

bir hedefe yönelik yapılmaması, üniversite yönetimlerine yakın kişilerin 

birbirinden kopuk bir şekilde kendi çalışma alanlarına yönelik ihtiyaçlarını 

                                                 
98 “Bu ankette geçen hususlar dışında ilave etmek istediğiniz herhangi bir görüşünüz var mıdır” sorusu 
için verilen cevaplar da bu soru kapsamına dahil edilmiştir. 
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karşılaması ve yönetimlerin buna göz yumması, üst yönetim değiştiğinde ise 

mevcut cihazları kullanan kişilerin dışlanarak küstürülmesi ve bu cihazların 

başıboş kalması altyapıların yeterince ekonomik ve sosyal faydaya 

dönüşememesindeki en önemli nedendir. Buna ek olarak, kişisel altyapı oluşturma 

fikri öncelikli olduğundan kurulan altyapının başkaları ile paylaşılmak 

istenmemesi, diğer potansiyel kullanıcılara (akademisyen ve sektör) kapıların 

kapatılmasıdır. Devlet imkanları kullanılarak (Kalkınma Bakanlığı ve Kalkınma 

Ajansı projeleri gibi) yüksek maliyetlerle edinilen altyapılar tek kişinin 

yönetiminde kilit altına alınıp kimseyle paylaşılmamaktadır. Bir süre sonra ise 

altyapı için gereken bakım onarım ve sarf malzemesi maliyetinin karşılanamaz 

hale gelmesi nedeniyle altyapının kullanım dışı kalması da önemli nedenlerdendir. 

 Araştırma enstitüleri belirli tematik alanlara hizmet eden kanun ve yönetmeliklerde 

görevleri tanımlanmış akademik birimlerdir. Özellikle merkezi araştırma 

altyapıları mevcut durumları itibarıyla şehrin, bölgenin, üniversitenin ve ülkemizin 

ihtiyaçları yeterince göz önünde bulundurulmadan kurulan altyapılardır. Belli bir 

alana odaklanarak araştırma enstitüsüne dönüştürülmesi mümkün olmayabilir. 

Merkezi araştırma laboratuvarlarının birincil problemi finansal sürdürülebilirliktir. 

Destek mekanizması yoluyla bu problemin çözülmesi gerekir. 

 Teknolojik olarak bizden ilerideki ülkelerde özellikle ABD'de performans odaklı 

bir projede Ar-Ge ürün süreçleri yürütülmektedir. Üniversiteler bürokrasisi çok 

azaltılmış bir süreçte sanayi ile iç içe çalışmaktadırlar. Yüksek teknolojik ve Ar-

Ge yoğun süreçler ülkelerin ürünlerinin katma değerini ve sağlıklı büyümelerini 

artırmaktadır. Ayrıca öğretim üyelerine özellikle başlangıç firma (start-up) desteği 

çok önemlidir. Yine temel bilimler ve teknolojik Ar-Ge, hedef odaklı 

desteklenmeli ve çıktıların ürüne dönüştüğü ve problemlerin seri bir şekilde 

çözüldüğü modern sistemlerle kurgulanmalıdır. Ayrıca enerji ve bazı ulaşım 

sektörü yatırımlarında olduğu gibi belli standartlara sahip olma şartı ile ithalatçı 

olduğumuz birçok üründe belli sürelerde kamu alım garantili ve/veya yerli firma 

katkılı yatırımlarla hem yurtiçi üretim artacak hem de bu durum cari açığın 

azalmasına katkı sağlayacaktır. Bu durum, ayrıca yüksek teknoloji kapasiteli yerli 

firma sayımızı ve potansiyelimizi de artıracaktır. 
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 Sanayi kuruluşları tarafından Ar-Ge faaliyetlerine yeterince destek verilmemesi 

nedeniyle altyapı olanakları yeterli oranda kullanılamamaktadır. 

 Satın alınan cihazların ithal olması nedeniyle kurlardaki hareketlilik maliyetleri 

olumsuz etkilemektedir. 

 Araştırma laboratuvarlarının işleyişi ve çalışma prensipleri ortak bir komisyonla 

belirlenip, ortak hareket etmeleri sağlanmalıdır. Ülke bazında araştırma 

altyapılarının kümeleşmeleri sağlanarak cihaz satın alma, bakım, fiyatlandırma, 

uzmanlaşma gibi konularda ortak hareket edilerek fayda sağlanmalıdır.   

 İdari ve akademik açıdan bağımsız olmamak en önemli faktördür. 

 Altyapıların kurulumu aşamasında üniversite araştırma alanları yeterince netlik 

kazanmadığı için satın alınan cihazların tercihinde hata yapılmış ve cihaz alımında 

ildeki sanayi kuruluşlarının ihtiyaçları yeterince göz önüne alınmamıştır. 

 Altyapılarda kadrolu doktora derecesine sahip araştırmacıların bulunmaması 

altyapıların faaliyetlerinin beklenen fayda düzeyine çıkmasını engellemektedir. 

Mevcut durumda yapılan Ar-Ge faaliyetlerinin faydaya dönüşmesi, genellikle, 

altyapı proje yürütücülerinin sorumluluğunda kalmaktadır. Altyapılar yürüttükleri 

projelerle sürdürülebilirlik sağladıklarından, sınırlı süre ve bütçe ile tamamlanan 

projeler mevcut çıktıları ile sonlanmaktadır. Sektör ise kısa süreli proje çıktılarını 

ürüne dönüştürme hevesinde olmaktadır. Bu nedenle çıktıların sürekli gelişmesi 

kesintiye uğrayabilmektedir. Böylece bir araştırmacı, 5-10 yıllık sürelerle üretimde 

kullanılsa bile, bir teknolojinin geliştirme sürekliliğinde çalışma imkanı 

bulamamaktadır. Sektörün,  kendi öz kaynaklarından destekledikleri projelerin 

sayısının son derece az olması, sektörün belirli yüzde ile katkı sağladıkları kamu 

destekli projelere yönelmeleri, proje çıktılarının değere dönüşmesini kısıtlayan 

diğer bir etkendir. 

 Sektörün talep ettiği analiz envanteri (standartları ile birlikte) çıkarılmalı ve 

spesifik laboratuvarlar bu analizleri yapmaları için kamu yararı açısından yeterli 

bir bütçe ile desteklenmelidir. 

 Öğretim üyelerine verilen eğitim ve idari görev yükü nedeniyle araştırma 

altyapılarında tam performans sergileyememeleri ve tematik uzmanlık gerektiren 

çalışmalarda tam zamanlı uzman, teknisyen, laborant istihdamı 

gerçekleştirilememesi altyapıların pasif kalmasına sebep olmaktadır.  
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 Altyapıların faaliyetlerinin yeterince katma değere dönüşememesine yol açan en 

önem faktörler şu şekilde sıralanabilir:  

i. Ulusal kaynaklardan Ar-Ge’ye ayrılan oranın, ürünlerini katma değere 

dönüştüren ülkelere göre düşük olması. 

ii. Destek sağlayıcı ulusal kuruluşların yaygın etkisi yüksek olacak çalışmaları 

belirlemede yeterince etkin olmaması (bu kısmen gönderilen projelerde yaygın 

etki konusunda başarılı olmamasından kaynaklanıyor). 

iii. Üniversiteler arasında araştırma olanaklarının (altyapı, çalışan araştırmacılar 

vb.) çok ciddi farklılıklar göstermesi ve her üniversitenin aynı kapasitede çıktı 

çıkaramamasına rağmen destek sağlayıcıların üniversitelere çıktısına göre 

katsayı vb. bir katma değer koymadan destekleri dağıtması. 

iv. Çıktının kalitesinin sadece belirli üniversiteler tarafından irdelenmesi ve daha 

iyisi için çalışılması. 

v. Atıf sisteminin öneminin anlaşılmamış olması. (Ülkemizde doçent olabilmek 

için hala yayın sayısına bakılmaktadır.  Etki faktörü 0,5-2 arasındaki dergilerde 

10 yayın yapan araştırıcının, etki değeri 35 ve üzeri (nature ve science gibi) 

dergide 3 yayın yapan araştırıcıdan doçentliğe daha yakın olması, Nature gibi 

bir dergideki atıftan alacağınız puanla düşük etki faktörlü bir dergiden 

alacağınız atıf puanının aynı olması, etki faktörü yüksek dergide yayın 

yapanların özendirilmemesi ve ödüllendirilmemesi vb. konular araştırıcıları 

kısa sürede yayın yapmaya ve böylece basit konulara itmektedir.) 

vi. Novel datanın (benzeri olmayan verilerin) elde edildiği ve bilimsel 

araştırmaların kaynağı olan temel bilimlerde yapılan araştırmaların zayıflığı. 

(Bunun en büyük nedenlerinden biri de ekip kurmadaki zorluktur. İyi bir 

laboratuvar 4-5 senede oturur, en az 6-7 senede yüksek etkili yayın yapmaya 

başlayabilir. Sık eleman değişikliği, bütçesel problemler nedeniyle işlerin 

gecikmesi, ülkede yabancı dilde okuyup yazma yayın yapma ve sunma 

konusundaki eksiklikler, yurtdışında eğitimi tamamlayıp dönmüş insanların 

ekonomik ve sosyal şartlar nedeniyle geri dönmesi ve ekiplerin en baştan tekrar 

oluşturulması önemli bir engel oluşturmaktadır.) 

vii. Destek sağlayıcıların verdikleri desteğin çıktılarının yeterince ve etkin bir 

şekilde takip edilmemesi. 
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viii. Uluslararası işbirliği ve destekler ulusal düzeyde yapılan çok başarılı ürünlerle 

birlikte başlar. Bu nedenle ulusal akademik etkinlik çok önemlidir. Akademik 

faaliyetlerin ekonomik faaliyetlere dönüşmesi ise farklı branşlardaki 

altyapıların işbirliğini gerektirir (örneğin tıp-mühendislik). Bu işbirliklerine 

sermaye koyan özel sektörün özendirilmesi, sayıca artırılması, hukuki ve 

ekonomik kolaylıklar sağlanması, küçük zararların karşılanabilmesi 

gerekmektedir. 

 Üniversite-sanayi-kamu işbirliğinin yeterli bir düzeye ulaşamamasıdır. 

Altyapılardan çıkan laboratuvar ölçekli çalışmalar pilot ve küçük ölçekli uygulama 

çalışmaları ile desteklenmelidir. Sanayinin bu konuda ayırdığı bütçe yeterli 

olamamaktadır. Bakanlıklar katma değer getirebilecek ve ürün potansiyeli olacak 

çalışmaları izleyen bir ekip kurarak, gelecek vadeden projelere kamu desteği 

sağlamalıdır.  

 Farklı altyapılardaki kabiliyetleri, ekipmanları ve nitelikli insan gücünü gösteren 

bilgi envanterinin oluşturulması ve bunun ivedilikle paylaşılması da hem 

kaynakların doğru kullanımına yardım edecek hem de mükerrer işleri ve alımları 

engelleyecektir. 

4.3. Bölüm Değerlendirmesi 

Araştırma altyapılarının yaşam döngüsü içerisinde kurulum, gelişme, olgunluk 

ve ulusal yeterlik aşamaları mevcuttur. Ancak, mevcut durumda merkezi araştırma 

laboratuvarları için gelişme ve olgunluk aşamalarında bir destek mekanizması yoktur. 

Tematik araştırma laboratuvarları için ise gelişme aşamasındaki destek yetersiz 

kalmakta ve olgunluk aşamasına ilişkin bir destek mekanizması yoktur.  

6550 sayılı Kanun, belirli bir olgunluğuna ulaşmış, ulusal ölçekte kendini 

ispatlamış ve küresel ölçekte rekabet potansiyeli olan araştırma altyapılarına 

yöneliktir. Kanun, birçok alanda anket kapsamında sorun olarak belirtilen birtakım 

hususlara çözüm getirse de bu çözümler sadece Kanun kapsamında yer alan araştırma 

altyapılarını kapsamaktadır. Kanun kapsamındaki altyapılar, yaşam döngüleri 

içerisinde son aşama olan ulusal yeterlik aşamasındadır. Kanun kapsamı dışında kalan 
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kamu tüzel kişiliğine haiz olmayan ve yükseköğretim kurumlarının bünyesinde olan 

araştırma altyapıları için ise aynı sorunlar devam etmektedir. 

Bu çerçevede, anket çalışması ile bilim, teknoloji ve yenilik ekosisteminde 

kritik bir konumda yer alan araştırma altyapılarının daha etkin ve sürdürülebilir yapılar 

olmasını sağlayabilmek adına mevcut destekleri tamamlayıcı bir destek mekanizması 

geliştirilmesi gerektiği anlaşılmış ve bu mekanizmanın nasıl tasarlanması gerektiği 

analiz edilmiştir. Araştırma altyapılarının etkinliğinin artırılmasına yönelik olarak 

yapılan anket çalışması ile finansman, işbirliği, yönetim, izleme-değerlendirme, 

performans, insan kaynağı gibi hususların birlikte uygulanmasına yönelik öneriler 

geliştirilmiştir.  

Bununla birlikte, anket çalışması sonucunda araştırma altyapılarının sınıflarına 

(merkezi ve tematik) göre ortaya çıkan temel bulgular aşağıda özetlenmiştir: 

 Merkezi Araştırma Laboratuvarları  

 Ağırlıklı olarak test ve analiz hizmeti sunmaktadır (Grafik 4.12) ve 

akademisyenlerin çalışmalarını desteklemektedir (Grafik 4.27). 

 Gelir kaynaklarının yüzde 37,1’i test ve analiz hizmeti, yüzde 24,2’si Kalkınma 

Bakanlığı, yüzde 22,3’ü ise üniversite öz kaynaklarıdır (Grafik 4.18). 

 Gider kaynaklarının yüzde 43,4’ü makine-teçhizat alımı, yüzde 23,24’ü sarf 

malzemesi, yüzde 13,64’ü cihaz bakım-onarımıdır (Grafik 4.20). 

 Gelir-gider oranı tematik araştırma laboratuvarlarına göre biraz daha düşüktür 

(Grafik 4.22).  

 Gelir-gider dengesini sağlamada karşılaşılan en büyük zorluk, cihazların 

bakım-onarımı maliyeti ile idari ve teknik personel eksikliğidir (Grafik 4.25). 

 Mali bir destek mekanizması olması halinde en çok ihtiyaç duyulan ilk 3 bütçe 

kalemi sırasıyla; bakım-onarım, makine-teçhizat ve sarf malzemesidir (Grafik 

4.37). Bu destek mekanizması kapsamında kullanılması gereken ilk 3 

performans göstergesi ise sırasıyla; “Kurum içi ve kurum dışına yapılan test, 

hizmet sayısı ve tutarı, “Laboratuvar bünyesindeki cihazların kullanım 

yüzdeleri”, “Cihaz kullanımı konusunda alınan eğitimler”dir (Grafik 4.40). 
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 Tematik Araştırma Laboratuvarları 

 Ağırlıklı olarak temel ve uygulamalı araştırma alanında faaliyet göstermektedir 

(Grafik 4.12), Ar-Ge ve yenilik tabanlı projeler üretmekte, lisansüstü 

öğrencilerin yetişmesini sağlamakta ve akademisyenlerin çalışmalarını 

desteklemektedir (Grafik 4.27). 

 Gelir kaynaklarının yüzde 22,4’ü test ve analiz hizmeti, yüzde 22,4’ü 

Kalkınma Bakanlığı, yüzde 17,2’si üniversite öz kaynakları, yüzde 16,9’u ise 

TÜBİTAK’tır (Grafik 4.18). 

 Gider kaynaklarının yüzde 39,77’si makine-teçhizat alımı, yüzde 25,48’i sarf 

malzemesi, yüzde 10,59’u ise cihaz bakım-onarımıdır (Grafik 4.20). 

 Gelir-gider oranı merkezi araştırma laboratuvarlarına göre biraz daha yüksektir 

(Grafik 4.22). 

 Gelir-gider dengesini sağlamada karşılaşılan en büyük zorluk, idari ve teknik 

personel eksikliği ile cihazların bakım-onarımı maliyetidir (Grafik 4.25). 

 Mali bir destek mekanizması olması halinde en çok ihtiyaç duyulan bütçe 

kalemleri sırasıyla; bakım-onarım, personel ve makine-teçhizattır (Grafik 

4.37). Bu destek mekanizması kapsamında kullanılması gereken ilk 3 

performans göstergesi ise sırasıyla; “Altyapının stratejik hedefinin olması ve 

hedefe yönelik planlamalar yapması”, “Proje sayısı (sanayi/kamu), proje tipi 

ve fon tutarı (ulusal/uluslararası)/Araştırmacı Sayısı”, “SCI ve SCI-Exp. 

İndeksleri tarafından taranan yayın sayıları x etki faktörleri/Araştırmacı 

Sayısı”dır (Grafik 4.40). 
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5. ÖNERİLER 

Araştırma altyapıları bilim, teknoloji ve yenilik ekosistemi içerisinde bilgi ve 

teknoloji tabanı oluşturarak bütün paydaşları bir araya getiren, toplumsal sorunlara 

çözüm bulabilen ve üniversite-kamu-sanayi kesimleri arasında köprü vazifesi gören, 

Ar-Ge-eğitim-yenilik sarmalının merkezinde yer alan ve nitelikli insan kaynağı için 

kritik olan yapılardır. Araştırma altyapılarının faaliyetlerinin aksaması ve yeterince 

ekonomik ve sosyal faydaya dönüşememesi ekosistem içerisinde zincirleme bir etkide 

bulunarak tüm paydaşları olumsuz yönde etkileyecektir. Bu durum da ülkemizin 

küresel ölçekte yüksek rekabet gücüne erişmesini ciddi anlamda sekteye uğratacaktır.  

Kamu yatırım programları kapsamında desteklenen araştırma altyapılarının 

mevcut durumuna bakıldığında, yükseköğretim kurumlarında faal halde olan 73’ü 

tematik, 58’i merkezi araştırma laboratuvarı olmak üzere toplam 131 araştırma 

altyapısına yönelik gelişme aşamasındaki destek yetersiz kalmakta ve olgunluk 

aşamasına ilişkin ise bir destek mekanizması bulunmamaktadır. Bu altyapılara 

üniversitelere aktarılan 4 milyar TL kaynağın yaklaşık olarak 3,2 milyar TL’si tahsis 

edilmiştir. Mevcut destek sistemi, gelişme ve olgunluk aşamalarındaki araştırma 

altyapılarının bakım-onarım, cihaz, sarf malzemesi, personel gibi ihtiyaçlarına büyük 

oranda cevap verememektedir. Böylelikle altyapıların kurulum aşaması için aktarılan 

ödenekler, bilim, teknoloji ve yenilik ekosistemi içerisinde yeterli etkiye ulaşamadan 

atıl vaziyette kalabilecektir. Mali destek mekanizması ile birlikte araştırma 

altyapılarının faaliyetlerinin akademik, ekonomik ve sosyal katma değere yeterince 

dönüşmesi ve araştırma altyapılarının etkinliğinin artırılması için finansman, yönetim, 

izleme-değerlendirme, işbirliği, insan kaynağı ve mevzuat hususlarında bazı 

politikaların vakit geçirilmeden hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi önem taşımaktadır. 

Bu hususlarda, tez çalışması kapsamında incelenen ülke örnekleri ve yapılan analizler 

neticesinde ortaya çıkan politika önerileri Türkiye’de araştırma altyapılarının gelişme 

ve olgunluk aşamalarına ve bilim, teknoloji ve yenilik sektörüne yönelik olmak üzere 

iki farklı başlık altında şu şekilde sıralanmıştır:  
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5.1. Türkiye’de Gelişme ve Olgunluk Aşamalarındaki Araştırma Altyapılarının 

Etkinliğinin Artırılmasına Yönelik Öneriler 

Finansman 

 Yükseköğretim kurumlarındaki araştırma altyapılarına yönelik olarak 

6550 sayılı Kanun ile sağlanan destek ve araştırma altyapıları proje çağrısı 

desteklerinin yanı sıra Kalkınma Bakanlığı tarafından mevcut sisteme 

ilave/tamamlayıcı bir destek mekanizmasının uygulanması ihtiyacı vardır. 

Yükseköğretim kurumlarına kamu yatırım programları kapsamında tahsis edilen 

toplam kaynağın yaklaşık yüzde 80’nini (3,2 milyar TL) oluşturan, 6550 sayılı Kanuna 

tabi olmayan, kurulum aşamasını tamamlamış ve gelişme ve olgunluk aşamalarındaki 

araştırma altyapılarına yönelik olarak zorunlu ihtiyaçlarının (bakım-onarım, makine-

teçhizat, sarf malzemesi, personel) karşılanabileceği bir mekanizma oluşturulmalıdır.  

 Mekanizma oluşturulurken altyapıların sınıfına göre (merkezi ve tematik) 

farklı performans göstergeleri belirlenmelidir. Merkezi araştırma 

laboratuvarları için ilk 5 sırada; 

 Kurum içi ve kurum dışına yapılan test, hizmet sayısı ve tutarı,  

 Laboratuvar bünyesindeki cihazların kullanım yüzdeleri, 

 Cihaz kullanımı konusunda alınan eğitimler, 

 Proje sayısı, proje tipi ve fon tutarı (sanayi/kamu, 

ulusal/uluslararası)/Araştırmacı Sayısı, 

 Altyapının stratejik hedefinin olması ve hedefe yönelik planlamalar 

yapması 

yer almaktadır. 

Tematik araştırma laboratuvarları için ise ilk 5 sırada; 

 Altyapının stratejik hedefinin olması ve hedefe yönelik planlamalar 

yapması, 

 Proje sayısı, proje tipi ve fon tutarı (sanayi/kamu, 

ulusal/uluslararası)/Araştırmacı Sayısı, 

 SCI ve SCI-Exp. İndeksleri tarafından taranan yayın sayıları x etki 

faktörleri/Araştırmacı Sayısı, 
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 Yürütülen veya tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezi/Araştırmacı 

öğretim üyesi sayısı, 

 Kurum içi ve kurum dışına yapılan test, hizmet sayısı ve tutarı 

yer almaktadır. 

 Altyapılara destek, rekabetçi bir yöntem olan proje çağrısı usulü ile 

verilmelidir. Kalkınma Bakanlığı tarafından desteğe uygun olarak başvuru 

dokumanı hazırlanacak ve üniversiteler başvuru dokümanını doldurarak 

Kalkınma Bakanlığına iletecektir. Başvuru dokümanı ve başvuruyu 

değerlendirme kriterleri tematik ve merkezi araştırma laboratuvarları için 

farklılaşmalıdır. Proje çağrısı usulü ile sadece başarılı proje teklifleri 

desteklenecektir.  

 Destek miktarının belirli bir süresi, üst sınırı (yıllık olarak altyapının ilk 

kurulum maliyetinin yüzde 5’i) olmalı ve destek miktarı performansa ve 

altyapının ölçeğine göre değişebilmelidir.  

 Yükseköğretim kurumlarındaki araştırma altyapılarının kurulumu için 2017 

yılı fiyatları ile yaklaşık 3,2 milyar TL99 kaynak tahsis edilmiştir. Bu 

altyapıların tamamının destek talebinde bulunması durumunda yıllık olarak 

toplam destek talebi, toplam kurulum maliyetinin yüzde 5’i yani yaklaşık 

olarak 160 milyon TL olacaktır. Rekabetçi bir yöntemle proje çağrısı usulü ile 

değerlendirilecek projelerin başarı oranı örneğin yüzde 30 olarak 

gerçekleştiğinde yıllık yaklaşık 50 milyon TL’lik bir kaynak ile araştırma 

altyapılarının kritik ihtiyaçları karşılanabilecektir. 

 Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan belirli tematik alanlardaki araştırma 

altyapıları proje çağrısı veya TÜBİTAK desteklerinden ağırlıklı olarak tematik 

araştırma laboratuvarlarının faydalanabilmeleri (gelişme ve olgunluk 

aşamalarında kısmen destek bulabilmektedir) nedeniyle merkezi araştırma 

laboratuvarlarının destek mekanizmasına olan ihtiyacının tematik araştırma 

laboratuvarlarına göre daha elzem olduğu düşünülmektedir.  

                                                 
99 6550 sayılı Kanun kapsamında yeterlik alan ve yeterlik almaya aday olan altyapılar bu tutara dahil 
değildir. 
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Bu destek mekanizması sayesinde araştırma altyapılarının finansal 

sürdürülebilirliklerini sağlamaları kolaylaşacak ve altyapıların daha aktif kullanımı 

sağlanarak bugüne kadarki yatırımın ekonomik ve sosyal yüksek katma değere 

yeterince dönüşmesi için önemli bir adım atılmış olacaktır. Çünkü, sınırlı süre ve bütçe 

ile tamamlanan projeler mevcut çıktıları ile sonlanmaktadır. Sanayi kesimi ise kısa 

süreli proje çıktılarını ürüne dönüştürme amacındadır. Bu nedenle çıktıların sürekli 

gelişmesi kesintiye uğrayabilmektedir. Böylece bir araştırmacı 5-10 yıllık sürelerle, 

üretimde kullanılsa bile, bir teknolojinin geliştirme ve uygulama sürecinde çalışma 

imkanı bulamamaktadır. Finansal sürdürülebilirlik sağlanarak bu sorun bertaraf 

edilebilecektir. 

Araştırma altyapılarının cari bütçeleri belirlenirken Kalkınma Bakanlığı 

ile birlikte çalışılmalıdır. Altyapıların cari bütçeleri Maliye Bakanlığı tarafından 

belirlenirken, yatırım bütçeleri ise Kalkınma Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. 

Bu durum da altyapıların finansmanında bütünsel bakış açısını sekteye uğratmaktadır. 

Cari ve yatırım bütçesi bir projenin 2 temel unsurudur. Özellikle projenin kamu yatırım 

programındaki süresi bittiğinde, farklı ihtiyaçlarına rağmen altyapının cari bütçesi 

konusunda diğer üniversite projeleriyle aynı şekilde değerlendirildiğinde altyapılar 

finansal sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Maliye Bakanlığı ile Kalkınma 

Bakanlığı arasında bu hususta daha iyi koordinasyon sağlanması için bir çalışma grubu 

oluşturulmalıdır. 

Yönetim 

Tematik araştırma laboratuvarları statü olarak araştırma enstitülerine 

dönüştürülmeli ve 2547 sayılı Kanunda enstitü tanımı değiştirilmelidir. Böylelikle 

enstitü statüsü sayesinde altyapının sözleşmeli veya daimi akademik, idari ve teknik 

personel kadrosu bulunabilecektir. Bu sayede, altyapının faaliyet alanında lisansüstü 

programlar açılarak öğrenciler yetiştirilebilir, kritik ve nitelikli bir araştırmacı kitlesi 

bir arada bulunabilir. Altyapı, rektörlük nezdinde statüye kavuşarak üniversite 

senatosunda üye olarak temsil edilebilir. Altyapılarda bulunan yüksek maliyetli 

cihazlar konusunda 2 yıllık eğitim programları açılabilir ve böylelikle altyapılarda 

cihazları kullanabilecek eğitim görmüş uzman ihtiyacı karşılanabilir. Bununla birlikte, 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda enstitü tanımının sadece lisansüstü eğitim 
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programı yürüten ve Ar-Ge faaliyetleri yürüten birimler (araştırma enstitüleri) olarak 

2’ye ayrılmasında fayda görülmektedir. Kanunun Ar-Ge yapan birimlerin farklı 

ihtiyaçlarına (yönetimi, insan kaynağı vb.) göre yeniden kurgulanması isabetli 

olacaktır. Belirli bir alan veya alanlara odaklanmamış merkezi araştırma 

laboratuvarlarının ise enstitü kapsamında değerlendirilmesi pek mümkün 

olmayacaktır. Temel ihtiyaçları olan nitelikli teknik personelin karşılanmasına yönelik 

olarak mali destek veya kariyer imkanları sağlanmasının sorunlarını çözebileceği 

düşünülmektedir. Ayrıca, söz konusu araştırma enstitülerine vergisel kolaylık 

sağlanmalıdır. Çünkü araştırma altyapılarının en büyük sorunlarından biri de yoğun 

vergi baskısıdır. TGB ve özel sektör Ar-Ge merkezlerine getirilen vergisel 

kolaylıklardan araştırma enstitüsü statüsündeki araştırma altyapıları da 

faydalanabilmelidir. 

İzleme-Değerlendirme 

 İncelenen ülke örneklerinde de olduğu gibi araştırma altyapısı ve Ar-Ge 

projelerinin her yönüyle takip edildiği izleme ve değerlendirme sistemi 

kurulmalıdır. Bunun takibi, 3 aşamalı olmalıdır: (1) İlk değerlendirme, doğrudan 

projenin yürütüldüğü kurum olan üniversite tarafından yapılmalıdır. (2) Desteğin 

verildiği kurum tarafından hem proje ekibi hem de ilgili üniversite 

değerlendirilmelidir. (3) Desteğin verildiği kurumlar tarafından tüm proje güvenliği 

değerlendirilmelidir. Her çalışma alanı kendine has zorluklar ve farklılıklar 

içermektedir. İzleme ve değerlendirme sisteminde kullanılacak performans 

göstergeleri projelerin faaliyet alanının zorluğu ve farklılığı göz önünde 

bulundurularak uzman kişilerce açık ve net bir şekilde tanımlanmalıdır. İzleme ve 

değerlendirme yapılırken mutlaka saha ziyaretleri yapılmalı, alanında uzman 

kişilerden oluşan kalıcı komiteler kurulmalı ve bu komiteler finansman sağlayan 

kuruluşlara sürekli olarak danışmanlık hizmeti vermelidir.  

Destek mekanizması kapsamında performans göstergeleri kullanılarak 

“Araştırma Altyapıları Performans Endeksi” oluşturulmalıdır. Endeks, 6550 

kapsamındakiler, 6550 dışındaki tematik araştırma laboratuvarları ve merkezi 

araştırma laboratuvarları olmak üzere 3 farklı kategoride hesaplanmalıdır. Her yıl belli 

bir dönemde endeksin üst düzeyde duyurusu yapılmalı ve dereceye giren altyapılara 
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ödül verilmelidir. Bu şekilde altyapılar arasındaki rekabet ve altyapıların motivasyonu 

artırılabilecektir.  

İşbirliği  

Araştırma altyapıları belirlenen alanlara göre gruplandırılmalı ve her 

alanda bir lider altyapı belirlenmelidir. 6550 sayılı Kanun kapsamındakiler başta 

olmak üzere belirlenen bir lider altyapı aynı alandaki diğer altyapılara danışmanlık ve 

eğitim hizmetleri vermelidir. Lider altyapı öncülüğünde örneğin nanoteknoloji 

alanında faaliyet gösteren altyapılar yılda 1 kez bir araya gelebilir, o alanda dünyadaki 

ve Türkiye’deki gelişmeler değerlendirebilir, araştırmacılar arasında etkileşim 

sağlanabilir. Bunun için de TÜBİTAK tarafından bir destek programı yürütülmesi 

sağlanmalıdır. 

Üniversitelerde uzmanlaşma sağlanmalı ve araştırma altyapısı proje 

teklifleri, üniversitelerin uzmanlaştığı araştırma alanlarıyla sınırlı olmak üzere 

değerlendirilmelidir. Bunun neticesi olarak da üniversite yönetimine bağlı olarak 

yönetim ve faaliyet yapısı değişen altyapıların kurulması, satın alınan cihazların 

tercihinde hata yapılması ve cihaz alımında ildeki sanayi kuruluşlarının test ve analiz 

hizmeti veya ortak Ar-Ge projesi geliştirme ihtiyaçlarının yeterince göz önüne 

alınmaması riskleri bertaraf edilecektir. TÜBİTAK da üniversitelere yönelik 

desteklerde üniversitenin belirlediği öncelikli alanları dikkate almalıdır. 

5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge merkezi belgesi olan firmalarla 

6550 sayılı Kanun kapsamındakiler başta olmak üzere araştırma altyapıları 

arasında işbirliğine yönelik mekanizmalar geliştirilmelidir. Böyle bir mekanizma, 

üniversite-sanayi işbirliğine yönelik olarak kısa sürede büyük etkiler oluşturma 

potansiyeline sahiptir. Alanlar bazında kamu kurumlarındaki ve üniversitelerdeki 

araştırma altyapıları ile özel sektör Ar-Ge merkezlerinin eşleştirilmesi yapılmalıdır. 

Bu kapsamdaki işbirlikleri için TÜBİTAK tarafından bir destek programı 

tasarlanmalıdır. 

Düşük kapasite ile kullanılan cihazlar, gelen talep ve sunulan projelerin 

değerlendirilmesi sonucunda farklı altyapılara devredilebilmelidir. Cihazların ne 

kadar etkin kullanıldıklarına dair hem bir saha ekibi hem de bir sistem kurulmalıdır. 
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Atıl olan büyük maliyetli cihazlar, onu en iyi şekilde kullanacak altyapılara 

verilmelidir.  

Sanayi kesiminin talep ettiği analiz kapasitesinin envanteri (standartları 

ile birlikte) çıkarılmalı ve bu analizlerin altyapılar aracılığı ile yapılmaları 

sağlanmalıdır. Bu şekilde hem sanayi kesimi test ve analiz ihtiyacını karşılayabilecek 

hem de araştırma altyapılarının finansal sürdürülebilirliklerine olumlu katkı sunularak 

ekosistemdeki aktörler birbirini besleyecektir. Bu bilgilere ortak bir portalda yer 

verilmelidir. 

Ülke bazında araştırma altyapılarının platform kurmaları sağlanarak 

cihaz satın alma, bakım, fiyatlandırma, uzmanlaşma gibi konularda ortak 

hareket etmeleri sağlanmalıdır. Bu sayede altyapılar faaliyetlerini hem daha hızlı 

hem de daha az maliyetli olarak sürdürülebilecektir.    

Araştırma altyapıları test ve analiz hizmet taleplerini online olarak 

profesyonel bir yönetim sistemi üzerinden almalıdır. Böyle bir sistem, araştırma 

altyapısının tanıtımı, kullanıma açıklığı ve finansal sürdürülebilirliği hususlarında 

araştırma altyapısına fayda sağlayacaktır. Ayrıca, sanayi kesimi ihtiyaç duyduğu test 

ve analiz hizmetlerine daha kolay ulaşabilecektir. 

Altyapılar arası işbirliğini artırmak için TÜBİTAK tarafından en az 3 

farklı altyapı (farklı üniversite, kurum) tarafından yürütülecek proje çağrılarına 

çıkılmalı ve araştırmacı hareketliliği için destek sağlanmalıdır. Altyapıların diğer 

paydaşlar bir tarafa kendi aralarında bile yeterince işbirliği halinde olmadıkları 

görülmektedir. Bu yüzden bu tarz bir programın yürütülmesi gereklidir. 

İnsan Kaynağı 

Birleşik Krallık’ta olduğu gibi üniversitede faaliyet gösteren araştırma 

altyapılarının güçlü olduğu ve odaklandığı alanlarda üniversitedeki kritik ve 

nitelikli araştırmacı kitlesinin desteklenmesi amacıyla sanayinin ihtiyaçlarını 

dikkate alan yüksek lisans ve doktora programı açılmalıdır. Bu program 

TÜBİTAK tarafından desteklenmelidir. TÜBİTAK tarafından yürütülen lisansüstü 

burs programlarından farklı olarak bursiyerlerin maaşları bu programı teşvik 
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edebilecek şekilde daha yüksek olmalıdır. Performans tabanlı esneklik sağlanarak, 

kaliteli öğrenci ve mezunların araştırma altyapılarında istihdamına imkan verilmelidir. 

Araştırma altyapılarında bulunan yüksek maliyetli cihazların doğru ve 

etkin bir şekilde kullanılabilmesi için başta temel bilimler mezunu olan kişilerin 

söz konusu cihazlara ilişkin gerekli tüm eğitimleri alabilecekleri bir pilot eğitim 

merkezi kurulmalıdır. Böyle bir eğitim merkezi aracılığıyla kamu kesimi, özel kesim 

ve üniversitelerde kurulmuş ve içerisinde yüksek maliyetli cihazların bulunduğu 

araştırma altyapılarında cihazları yetkin bir şekilde kullanabilecek insan kaynağı 

ihtiyacı karşılanabilecektir. 

Mevzuat 

ABD’de Harvard Üniversitesi’nde uygulandığı üzere araştırma 

altyapılarına yönelik olarak altyapıların kurulumu, işleyişi, kapatılması gibi 

hususlarla ilgili olarak bir mevzuat çıkarılmalıdır. Mevzuat ile altyapıların işleyişi, 

güvenliği, çalışma prensipleri, cihaz ve laboratuvarın kullanım ilkeleri belirlenmeli ve 

proje yürütücülerinin ve rektörlüğün yetki ve sorumlulukları net ve açık bir şekilde 

belirtilmelidir. Altyapıların “kişisel altyapılar” olma riski bertaraf edilmelidir. 

5.2. Bilim, Teknoloji ve Yenilik Sektörünün İyileştirilmesine İlişkin Öneriler 

Bilim, teknoloji ve yenilik sektörünün iyileştirilmesine yönelik olarak ilk öneri 

bir yol haritası hazırlanması önerisidir. Öneri aşağıdaki paragrafta şu şekilde 

belirtilmiştir: 

Kamu kesimine, özel kesime ve üniversitelere yol gösterecek nitelikte 

kamu kesimi Ar-Ge desteklerinin aynı hedefe yönelik olarak tasarlandığı, 

ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda kritik kütleyi oluşturabilecek insan kaynağı 

planlamasının yapıldığı, yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayii ihracatı 

içindeki payını hedeflenen seviyeye çıkartabilecek bir yol haritası 

hazırlanmalıdır. Türkiye’nin bilim, teknoloji ve yenilik sektörüne yönelik olarak 

uzun vadeli bir stratejisinin olması ve bunun da bir yol haritası şeklinde kamu 

kesimine, özel kesime ve üniversitelere yol gösterecek nitelikte olması gerekmektedir. 

Kurumların da bu yol haritasına göre araştırma altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve Ar-

Ge ve yenilik faaliyetlerine yönelik stratejilerini oluşturması gerekmektedir. Ülkenin 
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öncelikleriyle uyumlu bir yol haritası oluşturulduğu takdirde odaklanma sağlanarak 

kaynakların uzun vadeli olarak belirli bir hedefe yöneltilmesi mümkün olabilecektir.  

Finansman 

Ar-Ge destek ve teşvikleri her alanda verilmemelidir. Öncelikler, alan 

odaklı değil yatay teknolojiler odaklı olmalıdır. BTYK’nın belirlediği 9 öncelikli 

alan kapsam olarak çok geniştir ve bu durum da odaklanamama sorununa yol 

açmaktadır. Öncelikli alandan ziyade öncelikli yatay teknolojiler belirlenmeli ve 

ağırlıklı olarak belirlenmiş teknolojilere yönelik destek ve teşvikler (insan kaynağı, 

altyapı vb.) verilmelidir. Bu teknolojiler nanoteknoloji, biyoteknoloji, bilgi ve iletişim 

teknolojileri olarak belirlenebilir. Bu teknolojilere ilişkin olarak da Güney Kore’de 

olduğu gibi binlerce araştırmacının bir arada bulunduğu çok büyük ölçekli araştırma 

bölgeleri kurulmalıdır. Üniversiteler içerisinde küçük ölçekli teknoloji geliştirme 

bölgeleri değil, araştırmacıların yaşayabilecekleri araştırma bölgeleri kurulmalı ve 

büyük fonlar bu bölgelere tahsis edilmelidir. Bu sayede 2023 hedefi olan GSYH 

içerisindeki Ar-Ge harcamasının oranının adım adım yüzde 3 seviyelerine çıkarılması 

mümkündür. 

İşbirliği  

İletişime olanak sağlayan etkin bir Ar-Ge portal sisteminin oluşturulması 

gereklidir. Portal sisteminde araştırma altyapılarının tüm unsurlarıyla (insan kaynağı, 

makine-teçhizat, test ve analiz hizmetleri, projeleri, çalışma alanları, iletişim bilgileri 

vb.) envanteri tüm altyapılar tarafından görülebilecek şekilde paylaşılmalıdır. Portal 

sistemi, ülkede yürütülen tüm Ar-Ge projelerini de sınıflandırılmış bir şekilde 

içermelidir. Böylece, araştırma altyapıları ile Ar-Ge projeleri arasındaki kopukluk 

azaltılmalı ve birbirlerinden daha fazla haberdar olmaları sağlanmalıdır. Portal 

aracılığıyla başarılı projeler, buluşlar, patentler ile duyurular, konferanslar, kongreler 

paylaşılabilmelidir.  

Ar-Ge desteklerinin tek çatı altında koordinasyonu sağlanmalıdır. Destek 

programları arasında mükerrerlik ve tamamlayıcılık unsurlarına dikkat edilmelidir. Bu 

çerçevede kurulmuş olan Ar-Ge Koordinasyon Kurulu’nun etkinliği artırılmalı ve 

destekler hakkındaki bilgiler Ar-Ge portalı ile erişime açılmalıdır. Bununla birlikte, 
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Ar-Ge desteklerinin etki analizleri yapılmalı ve yapılan etki analizlerine göre önlemler 

alınmalıdır.  

Yönetim 

6550 sayılı Kanun ve kamu yatırım programındaki araştırma 

altyapılarının bütün işlerini yürütecek kurumsal kapasitenin, koordinasyon ve 

sekretarya görevlerinin yeniden değerlendirilerek, 6550 sayılı Kanun 

kapsamındaki işler için Araştırma Altyapıları Genel Müdürlüğü’nün veya 

bağımsız bir Araştırma Altyapıları Ajansı’nın kurulması gerekmektedir. Kamu 

yatırım programı kapsamındaki araştırma altyapılarının kurulması, geliştirilmesi, 

izlenme-değerlendirme ve performansının takibi ile 6550 sayılı Kanunun geneli ve 

uygulama süreçleri dikkate alındığında; yeterlik almaya aday altyapıların belirlenmesi, 

bu altyapıların yeterlik değerlendirme süreçleri, yeterlik kararı verilmesi ile birlikte 

kamu tüzel kişiliğine haiz olması, kuruluş protokollerinin değerlendirilmesi ve 

yürütülmesinin sağlanması, özel sektör-araştırma altyapısı protokolleri, altyapının 

şirket kurması, şirketlere ortak olabilmesi, işletme hakkı devri, gelir ve giderlerinin 

izlenmesi, yıllık olarak izleme ve değerlendirmelerinin yapılması, üçüncü ve beşinci 

yılda kapsamlı değerlendirmelerin yapılması, personeli ile ilgili işler (ücretlerin üst 

sınırlarının belirlenmesi, istihdamı vs.) ve yürüttüğü projelere ilişkin süreçler oldukça 

yoğun mesai ve uzmanlık isteyen, bilim ve teknoloji alanında geniş personele sahip, 

yerine göre altyapıları yerinde inceleyebilecek denetim tecrübesi ve yetkisi olan etkin 

icrai bir yapıyı gerektirmektedir. Bu birim, ABD’deki OSTP’ye benzer bir yapı 

olabilir. OSTP’de olduğu gibi bu yapının içerisinde sadece Bakanlık uzmanlarının 

değil aynı zamanda, üniversite ve sanayi kesiminden alanında yetkin ve uzman 

kişilerin yer almasının da çok kritik olduğu düşünülmektedir. 

ABD’deki DOD, NIH, DOE, NASA, NSF, USDA; Birleşik Krallık’taki 

Araştırma Kurulları; Almanya’daki Max Planck Topluluğu, Fraunhofer 

Topluluğu, Helmholtz Birliği, Leibniz Birliği, Alman Araştırma Vakfı; Güney 

Kore’deki KIST gibi Türkiye’de de Ar-Ge ve araştırma altyapıları ekosisteminde 

lider kurumlar oluşturulmalıdır. Bu kurumlar hem araştırmaya finansman 

sağlamakta hem de araştırma altyapısı kurulmasında ve geliştirilmesinde belirgin bir 

rol oynamaktadır. Araştırma altyapıları, bu kurumlarından biriyle ilişkilendirilmeli, 



176

 
 
 

 176 

finansman, yönetim, izleme-değerlendirme-performans, insan kaynağı, işbirlikleri gibi 

hususlarda bu kurumların himayesi altında faaliyetlerini yürütmelidir. Bu yetkin ve 

kapasitesi yüksek kurumlar aracılığıyla araştırma altyapılarının yaşam döngülerindeki 

kurulum, gelişme ve olgunluk aşamaları için gerekli destek mekanizmaları daha kolay 

ve etkin bir şekilde uygulanabilecektir. 

Mevzuat 

6550 sayılı Kanundaki araştırma altyapısı tanımı netleştirilmelidir. 

Uluslararası/bölgesel ölçek ve kullanıma açıklık hususunun Kanundaki tanıma 

eklenmesi araştırma altyapısı tanımını netleştirebileceği düşünülmektedir. Aksi 

takdirde, üniversitelerde bulunan ve dış kullanıcılara pek de açık olmayan fakültelerin 

araştırma laboratuvarları da bu tanım kapsamında değerlendirilebilir. Ayrıca tanımın 

sosyal ve beşeri bilimleri kapsayıp kapsamadığı hususu açıklığa kavuşturulmalıdır. 

6550 sayılı Kanunun kapsamı kamu kurumlarını da içerisine alacak bir 

şekilde genişletilmelidir. Her ne kadar kamu kurumlarının idari ve mali 

sürdürülebilirlikleri konusunda yükseköğretim kurumlarına göre daha iyi bir konumda 

olsalar da izleme-değerlendirme ve performansa dayalı bir finansman sisteminin kendi 

bünyesi dışında bir Kurul tarafından belirlenecek olması nedeniyle daha etkin yapılara 

dönüştürülebilmeleri mümkündür. 
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SONUÇ 

Ar-Ge’nin doğası gereği ekonomik anlamda riskli olması, bu alanda yapılan 

yatırımların sınırlı düzeyde kalmasına yol açmaktadır. Bu durum özellikle özel sektör 

yatırımlarında daha belirgin şekilde görülmektedir. Araştırma maliyetlerinin özel 

sektörün tek başına katlanmak istemeyeceği seviyelerde olması ve ekonomik olarak 

geri dönüşün ancak orta ve uzun vadede sağlanabilmesi Ar-Ge alanında özel sektörün 

ülkemizde öncü sektör olmasını kısıtlayan nedenlerin başında gelmektedir. Bu nedenle 

kamu, ülkemizde bilgi ve teknoloji tabanının oluşturulmasından bilginin 

ticarileştirilmesi sürecine kadar geçen süredeki risklerin önemli bir kısmını 

üstlenmektedir. Riski yüksek olan temel araştırma faaliyetleriyle Ar-Ge ve yenilik 

çalışmaları için bilgi ve teknoloji tabanı oluşturmak, büyük ölçekli araştırma 

altyapılarını kurmak, proje bazlı desteklerle ve teşviklerle finansman sağlamak ve 

ticarileştirme için destek mekanizmaları geliştirmek kamu sektörünün başlıca 

müdahale alanlarıdır. 

Onuncu Kalkınma Planı’nın (2014-2018) ana eksenlerinden biri de “Yenilikçi 

Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme” olarak belirlenmiş ve bilim, teknoloji ve yenilik 

politikalarının temel amacı; “Teknoloji ve yenilik faaliyetlerinin özel sektör odaklı 

artırılarak faydaya dönüştürülmesi, yeniliğe dayalı bir ekosistem oluşturularak 

araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesi ve markalaşmış teknoloji yoğun ürünlerle 

ülkemizin küresel ölçekte yüksek rekabet gücüne erişmesine katkıda bulunulması” 

olarak tespit edilmiştir. Onuncu Kalkınma Planı kapsamında belirlenen amacın hayata 

geçirebilmesi için Ar-Ge ve yenilik ekosistemi içerisinde önemli bir yer tutan 

araştırma altyapılarına büyük görev düşmektedir. Araştırma altyapıları, üniversitelerin 

değişen misyonuna kolayca adapte olan, üniversite-sanayi arasındaki çalışmalara iki 

yönlü olarak uyum sağlayabilen farklı disiplinlerde çalışabilen araştırmacıları 

bünyesinde barındırabilen, sanayi kesiminin yeni fikir taleplerini karşılayabilecek 

bilgi, teknoloji, altyapı ve nitelikli insan gücüne sahip, esnek, eğitim ve araştırma 

arasındaki dengeyi daha rahat sağlayabilen, özel sektörün katlanmak istemeyeceği 

makine-teçhizat ve bina altyapı maliyetini karşılayabilen bir yapıda olması sebebiyle 

kritik bir rol üstlenmektedir.  
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Araştırma altyapılarının yaşam döngüsü içerisinde kurulum, gelişme, olgunluk 

ve ulusal yeterlik aşamaları bulunmaktadır. Araştırma altyapılarına proje çağrısı ile 

kurulum ve kısmen gelişme aşamasında, 6550 sayılı Kanun ile de ulusal yeterlik 

aşamasında destek sağlanmaktadır. Ancak, araştırma altyapılarının gelişme 

aşamasındaki destek yetersiz kalmakta ve olgunluk aşamasına ilişkin bir destek 

mekanizması bulunmamaktadır. Böyle bir destek mekanizması olmadığı takdirde ise 

araştırma altyapılarının kurulum aşaması için yükseköğretim kurumları için kamu 

yatırım programları kapsamında aktarılan yaklaşık 3,2 milyar TL kaynak, bilim, 

teknoloji ve yenilik ekosistemi içerisinde yeterli etkiye ulaşamama riskiyle karşı 

karşıya kalacaktır. 

Bu çerçevede, araştırmanın amacı, bilim, teknoloji ve yenilik ekosisteminde 

kritik bir konumda yer alan araştırma altyapılarının etkinliğinin artırılması ve 

sürdürülebilirliğinin sağlanması için mevcut desteklerin yanı sıra tamamlayıcı bir 

destek mekanizması yürütülmesi ihtiyacının var olup olmadığını belirlemek ve ihtiyaç 

var ise mekanizmanın nasıl tasarlanması gerektiğini analiz etmektir. Destek 

mekanizması, mali bir desteğe ilave olarak işbirliği, izleme-değerlendirme-

performans, yönetim ve insan kaynağı gibi hususlarda uygulanması gereken politikalar 

ile birlikte değerlendirilmelidir. 

Bu amaca yönelik olarak 5 Mayıs 2016 tarihinde 9 merkezi araştırma 

laboratuvarı müdürü ile Kalkınma Bakanlığı’nda bir çalışma grubu toplantısı 

düzenlenmiştir. Toplantı sonucundaki görüş ve değerlendirmeler dikkate alınarak 2 

Haziran 2016 tarihinde Artvin’de düzenlenen “2023 Vizyonunda Üniversitelerin 

Araştırma Laboratuvarları” çalıştayında altyapı yöneticileri ve akademisyenlerle 2 gün 

boyunca yüz yüze görüş alış verişinde bulunulmuştur. Tüm görüş ve değerlendirmeler 

neticesinde hazırlanan anket çalışması, 9 Şubat 2017 tarihinde Kalkınma Bakanlığı 

tarafından yükseköğretim kurumlarına “Araştırma Altyapıları Veritabanı ve Anket 

Çalışması” konulu resmi yazı ile gönderilmiş ve 114 araştırma altyapısı yöneticisi 

tarafından anket çalışması cevaplanarak iletilmiştir. İletilen 36 soruluk anket 

çalışmasının “Özet Bilgiler” ve “Bütçe ve Performans” bölümlerinde altyapılara 

ilişkin olarak kapsamlı bilgi ve veriler elde edilmiştir. “Öneriler” bölümünde ise 

tamamlayıcı bir destek mekanizmasının nasıl tasarlanması gerektiği bilgi ve verilerle 

birlikte ayrıntılı olarak analiz edilmiştir. 
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Anket çalışması ile faaliyette olan merkezi ve tematik araştırma laboratuvarları 

için gelişme ve olgunluk aşamalarında zorunlu giderlerinin (sırasıyla bakım-onarım, 

cihaz, sarf malzemesi, personel) karşılanabileceği bir destek mekanizmasına ihtiyaç 

duyulduğu sonucuna ulaşılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, mekanizma oluşturulurken 

altyapıların sınıfına göre (merkezi ve tematik) performans göstergeleri belirlenmelidir. 

Destekten faydalanmak isteyen altyapılara destek, rekabetçi bir yöntem olan çağrı 

usulü ile proje bazlı verilmelidir. Destek miktarının belirli bir süresi, üst sınırı 

(altyapının ilk kurulum maliyetinin yüzde 5’i) olmalı ve destek miktarı performansa 

ve altyapının ölçeğine göre değişebilmelidir. Yükseköğretim kurumlarındaki araştırma 

altyapılarının kurulumu için 2017 yılı fiyatları ile yaklaşık 3,2 milyar TL100 kaynak 

tahsis edilmiştir. Bu altyapıların tamamının destek talebinde bulunması durumunda 

yıllık olarak toplam destek talebi, toplam kurulum maliyetinin yüzde 5’i yani yaklaşık 

olarak 160 milyon TL olacaktır. Rekabetçi bir yöntemle proje çağrısı usulü ile 

değerlendirilecek projelerin başarı oranı örneğin yüzde 30 olarak gerçekleştiğinde 

yıllık yaklaşık 50 milyon TL’lik bir kaynak ile araştırma altyapılarının kritik ihtiyaçları 

karşılanabilecektir. Ayrıca, merkezi araştırma laboratuvarlarının destek 

mekanizmasına olan ihtiyacı tematik araştırma laboratuvarlarına göre daha elzemdir. 

Bu destek mekanizmasında mali desteğe ilave olarak finansman, yönetim, 

izleme-değerlendirme, işbirliği, insan kaynağı ve mevzuat hususlarında Türkiye’de 

araştırma altyapılarının gelişme ve olgunluk aşamalarına ve bilim, teknoloji ve yenilik 

sektörüne yönelik olmak üzere iki farklı başlık altında aşağıdaki politika önerilerinin 

de uygulanması gerekmektedir:  

1- Türkiye’de Gelişme ve Olgunluk Aşamalarındaki Araştırma Altyapılarının 

Etkinliğinin Artırılmasına Yönelik Diğer Öneriler 

Finansman 

 Araştırma altyapılarının cari bütçeleri belirlenirken Kalkınma Bakanlığı ile 

birlikte çalışılmalıdır. 

 

 

                                                 
100 6550 sayılı Kanun kapsamında yeterlik alan ve yeterlik almaya aday olan altyapılar bu tutara dahil 
değildir. 
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Yönetim 

 Tematik araştırma laboratuvarları statü olarak araştırma enstitülerine 

dönüştürülmeli ve 2547 sayılı Kanunda enstitü tanımı değiştirilmelidir. 

İzleme-Değerlendirme 

 İncelenen ülke örneklerinde de olduğu gibi araştırma altyapısı ve Ar-Ge 

projelerinin her yönüyle takip edildiği izleme ve değerlendirme sistemi 

kurulmalıdır. 

 Destek mekanizması kapsamında performans göstergeleri kullanılarak 

“Araştırma Altyapıları Performans Endeksi” oluşturulmalıdır. 

İşbirliği  

 Araştırma altyapıları belirlenen alanlara göre gruplandırılmalı ve her alanda bir 

lider altyapı belirlenmelidir. 

 Üniversitelerde uzmanlaşma sağlanmalı ve araştırma altyapısı proje teklifleri, 

üniversitelerin uzmanlaştığı araştırma alanlarıyla sınırlı olmak üzere 

değerlendirilmelidir. 

 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge merkezi belgesi olan firmalarla 6550 

sayılı Kanun kapsamındakiler başta olmak üzere araştırma altyapıları arasında 

işbirliğine yönelik mekanizmalar geliştirilmelidir. 

 Düşük kapasite ile kullanılan cihazlar, gelen talep ve sunulan projelerin 

değerlendirilmesi sonucunda farklı altyapılara devredilebilmelidir. 

 Sanayi kesiminin talep ettiği analiz kapasitesinin envanteri (standartları ile 

birlikte) çıkarılmalı ve bu analizlerin altyapılar aracılığı ile yapılmaları 

sağlanmalıdır. 

 Ülke bazında araştırma altyapılarının platform kurmaları sağlanarak cihaz satın 

alma, bakım, fiyatlandırma, uzmanlaşma gibi konularda ortak hareket etmeleri 

sağlanmalıdır. 

 Araştırma altyapıları test ve analiz hizmet taleplerini online olarak profesyonel 

bir yönetim sistemi üzerinden almalıdır. 
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 Altyapılar arası işbirliğini artırmak için TÜBİTAK tarafından en az 3 farklı 

altyapı (farklı üniversite, kurum) tarafından yürütülecek proje çağrılarına 

çıkılmalı ve araştırmacı hareketliliği için destek sağlanmalıdır. 

İnsan Kaynağı 

 Birleşik Krallık’ta olduğu gibi üniversitede faaliyet gösteren araştırma 

altyapılarının güçlü olduğu ve odaklandığı alanlarda üniversitedeki kritik ve 

nitelikli araştırmacı kitlesinin desteklenmesi amacıyla sanayinin ihtiyaçlarını 

dikkate alan yüksek lisans ve doktora programı açılmalıdır. Bu program 

TÜBİTAK tarafından desteklenmelidir. 

 Araştırma altyapılarında bulunan yüksek maliyetli cihazların doğru ve etkin bir 

şekilde kullanılabilmesi için başta temel bilimler mezunu olan kişilerin söz 

konusu cihazlara ilişkin gerekli tüm eğitimleri alabilecekleri bir pilot eğitim 

merkezi kurulmalıdır. 

Mevzuat 

 ABD’de Harvard Üniversitesi’nde uygulandığı üzere araştırma altyapılarına 

yönelik olarak altyapıların kurulumu, işleyişi, kapatılması gibi hususlarla ilgili 

olarak bir mevzuat çıkarılmalıdır. 

2- Bilim, Teknoloji ve Yenilik Sektörünün İyileştirilmesine İlişkin Öneriler 

 Kamu kesimine, özel kesime ve üniversitelere yol gösterecek nitelikte kamu 

kesimi Ar-Ge desteklerinin aynı hedefe yönelik olarak tasarlandığı, ülkenin 

ihtiyaç duyduğu alanlarda kritik kütleyi oluşturabilecek insan kaynağı 

planlamasının yapıldığı, yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayii ihracatı 

içindeki payını hedeflenen seviyeye çıkartabilecek bir yol haritası 

hazırlanmalıdır. 

Finansman 

 Ar-Ge destek ve teşvikleri her alanda verilmemelidir. Öncelikler, alan odaklı 

değil yatay teknolojiler odaklı olmalıdır. 
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İşbirliği  

 İletişime olanak sağlayan etkin bir Ar-Ge portal sisteminin oluşturulması 

gereklidir. 

 Ar-Ge desteklerinin tek çatı altında koordinasyonu sağlanmalıdır. 

Yönetim 

 6550 sayılı Kanun ve kamu yatırım programındaki araştırma altyapılarının 

bütün işlerini yürütecek kurumsal kapasitenin, koordinasyon ve sekretarya 

görevlerinin yeniden değerlendirilerek, 6550 sayılı Kanun kapsamındaki işler 

için Araştırma Altyapıları Genel Müdürlüğü’nün veya bağımsız bir Araştırma 

Altyapıları Ajansı’nın kurulması gerekmektedir. 

 ABD’deki DOD, NIH, DOE, NASA, NSF, USDA; Birleşik Krallık’taki 

Araştırma Kurulları; Almanya’daki Max Planck Topluluğu, Fraunhofer 

Topluluğu, Helmholtz Birliği, Leibniz Birliği, Alman Araştırma Vakfı; Güney 

Kore’deki KIST gibi Türkiye’de de Ar-Ge ve araştırma altyapıları 

ekosisteminde lider kurumlar oluşturulmalıdır. 

Mevzuat 

 6550 sayılı Kanundaki araştırma altyapısı tanımı netleştirilmelidir. 

 6550 sayılı Kanunun kapsamı kamu kurumlarını da içerisine alacak bir şekilde 

genişletilmelidir. 

Araştırma altyapıları kırılgan bir yapıya sahiptir. Araştırma altyapıları, 

dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kamu tarafından özenle takip edilmeli ve çeşitli 

mekanizmalarla desteklenmelidir. Araştırma altyapılarının daha etkin kullanımını ve 

sürdürülebilirliğini sağlamak ve altyapıların potansiyellerine ulaşarak bugüne kadarki 

yatırımın ekonomik ve sosyal yüksek katma değere yeterince dönüşmesi için tez 

çalışması kapsamında önerilen destek mekanizması kritik bir öneme sahiptir. Önerilen 

destek mekanizması ile yukarıda sayılan politika önerilerinin birlikte uygulanması 

halinde, Türkiye’nin bilim, teknoloji ve yenilik ekosistemi içerisindeki çarkların daha 

hızlı ve doğru bir şekilde çalışmasına imkân vererek araştırma altyapılarının 

faaliyetlerinin beklenen fayda düzeyine çıkarılması sağlanabilecektir.  
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EK 1- Anket Çalışmasını Dolduran Araştırma Altyapısı Listesi 

  ÜNİVERSİTE ADI ALTYAPI ADI 

1 ABANT İZZET BAYSAL 
ÜNİVERSİTESİ  

Nükleer Radyasyon Dedektörleri 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 

2 ABANT İZZET BAYSAL 
ÜNİVERSİTESİ  

Bilimsel Endüstriyel ve Teknolojik 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 

3 ABANT İZZET BAYSAL 
ÜNİVERSİTESİ  

Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 

4 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ  Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma 
Merkezi 

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma 
Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma 
Merkezi 

6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ  Tarımsal Biyoteknoloji ve Gıda Güvenliği 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 

7 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ  Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 

8 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ  Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar 
Merkezi 

9 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ  Akdeniz Üniversitesi Gen ve Hücre Tedavi 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 

10 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ  Aksaray Üniversitesi Bilimsel ve 
Teknolojik Uygulama ve Araştırma 
Merkezi 

11 AMASYA ÜNİVERSİTESİ  Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma 
Uygulama Laboratuvarı Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Müdürlüğü 

12 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ  Bitki, İlaç ve Bilimsel Araştırmalar 
Merkezi 

13 ANKARA ÜNİVERSİTESİ  Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma 
Merkezi 

14 ANKARA ÜNİVERSİTESİ  Nükleer Bilimler Enstitüsü 

15 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ  Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma 
Merkezi 

16 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ  Atatürk Üniversitesi Astrofizik Uygulama 
ve Araştırma Merkezi 

17 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ  Balıkesir Üniversitesi Bilim ve Teknoloji 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 

18 BARTIN ÜNİVERSİTESİ  Bartın Üniversitesi Merkezi Araştırma 
Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma 
Merkezi 

19 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ  Bayburt Üniversitesi Merkezi Araştırma 
Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma 
Merkezi 

20 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ 
ÜNİVERSİTESİ  

Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma 
Merkezi 
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21 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ 
ÜNİVERSİTESİ  

Merkezi Araştırma Laboratuvarı 
Müdürlüğü 

22 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ  Bingöl Üniversitesi Uygulama ve 
Araştırma Merkezi 

23 BOZOK ÜNİVERSİTESİ  Bilim ve Teknoloji Uygulama ve 
Araştırma Merkezi 

24 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ  Bilim ve Teknoloji Uygulama ve 
Araştırma Merkezi 

25 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ  Nanofotonik Uygulama ve Araştırma 
Merkezi 

26 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ  C. Ü. Merkezi Araştırma Laboratuvarı 

27 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART 
ÜNİVERSİTESİ  

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Bilim ve Teknoloji Uygulama ve 
Araştırma Merkezi 

28 ÇANKIRI KARATEKİN 
ÜNİVERSİTESİ  

Çankırı Karatekin Üniversitesi Araştırma 
Merkezi (ÇANKAM) 

29 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ  Ç.Ü. Biyoteknoloji Araştırma Uygulama 
Merkezi 

30 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ  Ç.Ü. Merkezi Araştırma Laboratuvarı 

31 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ  Ç.Ü. Subtropik Meyveler Araştırma ve 
Uygulama Merkezi 

32 DİCLE ÜNİVERSİTESİ  Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 

33 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ  Makine İleri Teknolojiler Balistik Koruma 
ve Akıllı Sistemler Laboratuvarı 

34 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ  Elektronik Malzemeler Üretim ve 
Uygulama Merkezi (EMUM) 

35 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ  Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler 
Tasarım Araştırma Geliştirme ve 
Uygulama Merkezi Müdürlüğü 

36 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ  Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırmalar Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (DÜBİT) 

37 EGE ÜNİVERSİTESİ  Merkezi Araştırma Test ve Analiz 
Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma 
Merkezi  

38 EGE ÜNİVERSİTESİ  Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma 
Uygulama Merkezi (TEKAUM) 

39 EGE ÜNİVERSİTESİ  Gözlemevi Uygulama ve Araştırma 
Merkezi  

40 EGE ÜNİVERSİTESİ Farmasötik Bilimler Araştırma 
Laboratuvarı 

41 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ  Astronomi ve Uzay Bilimleri Gözlemevi 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 

42 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ  İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Müdürlüğü 
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43 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ  Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma 
Merkezi 

44 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ  Klinik Mühendisliği Araştırma ve 
Uygulama Merkezi 

45 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ  Deneysel Araştırmalar Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Müdürlüğü 

46 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ  Temel Bilimler Uygulama ve Araştırma 
Merkezi 

47 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma 
Merkezi 

48 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ 
ÜNİVERSİTESİ  

Metalurji Enstitüsü Hassas Döküm 
Araştırma Laboratuvarı 

49 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ 
ÜNİVERSİTESİ  

ESOGÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı 
Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARUM) 

50 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF 
ÜNİVERSİTESİ  

Vakıf Kültür Varlıklarını Koruma 
Uygulama ve Araştırma Merkezi  

51 GAZİ ÜNİVERSİTESİ  Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi 

52 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ  Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 

53 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  Alüminyum Araştırma ve Uygulama 
Merkezi 

54 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  Nano Teknoloji Araştırma Merkezi 

55 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ  Giresun Üniversitesi Merkezi Araştırma 
Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma 
Merkezi 

56 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ  Merkezi Araştırma Laboratuvarı 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 

57 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ  HÜNİKAL (Hacettepe Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi İlaç ve Kozmetik Ar-
Ge ve Kalite Kontrol Laboratuvarı) 

58 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ  HUNİTEK 

59 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ  Kök Hücre Araştırma ve Uygulama 
Merkezi 

60 HARRAN ÜNİVERSİTESİ  Yüksek Başarımlı Bilgi İşlem Araştırma 
Merkezi 

61 HARRAN ÜNİVERSİTESİ  GAP-Yenilenebilir Enerji ve Enerji 
Verimliliği 

62 HİTİT ÜNİVERSİTESİ  Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 

63 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ  Iğdır Üniversitesi Araştırma Laboratuvarı 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 

64 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT 
ÜNİVERSİTESİ  

HAMİT-Mikro Sistem Tasarım ve İmalat 
Merkezi (HAMİT-MSTİM) 
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65 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT 
ÜNİVERSİTESİ  

İleri Enerji Depolama Sistemleri Araştırma 
Laboratuvarı (İDEP) 

66 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT 
ÜNİVERSİTESİ  

Ulusal Manyetik Rezonans Araştırma 
Merkezi 

67 İSKENDERUN TEKNİK 
ÜNİVERSİTESİ  

Mikrodalga ve Anten Araştırma ve 
Tasarım  

68 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 

69 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  Prof.Dr. Adnan Tekin Malzeme Bilimleri 
ve Üretim Teknolojileri Uygulama 
Araştırma Merkezi 

70 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  Prof. Dr. Dincer Topacık Ulusal Membran 
Teknolojileri Uygulama ve Araştırma 
Merkezi 

71 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama 
Merkezi 

72 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  Merkez Araştırma Laboratuvarı 

73 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  Adli Tıp Enstitüsü 

74 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ 
ENSTİTÜSÜ  

Çevre Geliştirme Uygulama ve Araştırma 
Merkezi 

75 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ 
ENSTİTÜSÜ  

Biyoteknoloji ve Biyomühendislik 
Uygulama Araştırma Merkezi 

76 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ 
ENSTİTÜSÜ  

Malzeme Araştırma Merkezi 

77 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ 
ENSTİTÜSÜ  

Uygulamalı Kuantum Araştırma Merkezi 

78 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM 
ÜNİVERSİTESİ  

Üniversite - Sanayi - Kamu İşbirliği 
Geliştirme Uygulama ve Araştırma 
Merkezi 

79 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ  Demir Çelik Enstitüsü 

80 KARAMANOĞLU MEHMETBEY 
ÜNİVERSİTESİ  

Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 

81 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ  Merkezi Araştırma Laboratuvarı 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 

82 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve 
Araştırma Merkezi 

83 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ  Kırklareli Üniversitesi İleri Teknolojiler 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 

84 KOÇ ÜNİVERSİTESİ  Koç Üniversitesi Yüzey Teknolojileri 
Araştırma Merkezi (KUYTAM) 

85 KOÇ ÜNİVERSİTESİ  Koç Üniversitesi Tüpraş Enerji Merkezi 

86 KOÇ ÜNİVERSİTESİ  Moleküler Tıp Araştırma Laboratuvarı 
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87 KOÇ ÜNİVERSİTESİ  Moleküler Görüntüleme Laboratuvarı 

88 MANİSA CELÂL BAYAR 
ÜNİVERSİTESİ  

Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve 
Araştırma Merkezi 

89 MEHMET AKİF ERSOY 
ÜNİVERSİTESİ  

Bilimsel ve Teknoloji Uygulama Ve 
Araştırma Merkezi 

90 MERSİN ÜNİVERSİTESİ  Mersin Üniversitesi, İleri Teknoloji 
Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi 

91 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR 
ÜNİVERSİTESİ  

Kültür Varlıkları ve Sanat Eserleri 
Malzeme Uygulama ve Araştırma Merkezi 

92 MUĞLA SITKI KOÇMAN 
ÜNİVERSİTESİ  

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 
Araştırma Laboratuvarları Merkezi 

93 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ  NKU Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar 
Uygulama Ve Araştırma Merkezi 

94 ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ  Ömer Halisdemir Üniversitesi Merkezi 
Araştırma Laboratuvarı 

95 OKAN ÜNİVERSİTESİ  Ulaştırma Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv 
Sistemleri Uygulama ve Araştırma 
Merkezi 

96 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ  Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve 
Uygulama Merkezi 

97 ORTA DOĞU TEKNİK 
ÜNİVERSİTESİ  

İleri Teknolojilerde Merkezi Araştırma ve 
Ölçüm Laboratuvarı (MERKEZİ LAB) 

98 ORTA DOĞU TEKNİK 
ÜNİVERSİTESİ  

Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (RÜZGEM) 

99 ORTA DOĞU TEKNİK 
ÜNİVERSİTESİ  

Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(BIOMATEN) 

100 ORTA DOĞU TEKNİK 
ÜNİVERSİTESİ  

Deniz Ekosistem ve İklim Araştırmaları 
Merkezi (DEKOSİM) 

101 ORTA DOĞU TEKNİK 
ÜNİVERSİTESİ  

ULTRAMEMS 

102 OSMANİYE KORKUT ATA 
ÜNİVERSİTESİ  

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 
Merkezi Araştırma Laboratuvarı 

103 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 
ÜNİVERSİTESİ  

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
Merkezi Araştırma Laboratuvarı 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 

104 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ  Merkez Laboratuvarı 

105 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ  Doğal Ürünler Araştırma ve Uygulama 
Merkezi 

106 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ  Merkezi Araştırma Laboratuvarı 

107 SİİRT ÜNİVERSİTESİ  Siirt Üniversitesi Bilim ve Teknoloji 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 

108 SİNOP ÜNİVERSİTESİ  Sinop Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırmalar Uygulama ve Araştırma 
Merkezi 

EK 1- Devamı 
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109 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ 
ÜNİVERSİTESİ  

Su Türbini Tasarım ve Test Merkezi 

110 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ  Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma 
ve Geliştirme, Uygulama ve Araştırma 
Merkezi 

111 UŞAK ÜNİVERSİTESİ  Uşak Üniversitesi Bilimsel Analiz ve 
Teknolojik Uygulama ve Araştırma 
Merkezi 

112 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ  Yeditepe Üniversitesi Ar-Ge ve Analiz 
Merkez Laboratuvarı 

113 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  Bilim ve Teknoloji Uygulama ve 
Araştırma Merkezi 

114 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilim Uygulama 
ve Araştırma Merkezi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK 1- Devamı 
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EK 2- Anket Çalışması 

 

Soru 
No

1 Altyapının Bağlı Bulunduğu Üniversite :
Altyapı Adı :
Anketi Dolduran Kişi ve Görevi :
E-mail :
Tel :
Altyapının web adresi :

2
Altyapının sahip olduğu toplam yatırımı (inşaat ve 
makina-teçhizat) destekleyen kurum-kuruluşlar:

TL cinsinden 2017 yılı fiyatları ile 
(Sayfanın altında yıllara göre deflatör 
bilgilerine ulaşabilirsiniz.) 

Kalkınma Bakanlığı
Üniversite
Bağış
Diğer: (Lütfen açıklayınız.)

TOPLAM 0

3
Laboratuvarınızı aşağıdaki hangi faaliyet 
alanı/alanlarıyla tanımlıyorsunuz? (Faaliyet 
alanlarınızı lütfen yüzdelik olarak ağırlıklandırınız.) 

(Lütfen rakam giriniz.Toplamı 100 
olmalıdır.)

a)  Hizmet (Test ve analiz hizmeti)

b)  Uygulamalı Araştırma veya Deneysel Geliştirme 
(Proje ve ürün odaklı, ürün geliştirme vs.)

c)  Temel Araştırma (Akademik bazlı çalışmalar, 
bilimsel yayın, temel teknolojik araştırmalar vs.)
d)  Diğer: (Lütfen açıklayınız.)

TOPLAM 0

4 Altyapınız hangi sınıflandırmada yer almaktadır? (Lütfen X ile işaretleyiniz.)

a)  Tematik Araştırma Laboratuvarı (Belirli bir 
bilimsel alanda uzmanlaşmış ve bu alanda ulusal ve 
bölgesel düzeyde Ar-Ge faaliyeti yürütme 
kapasitesine sahip araştırma birimi)
b)  Merkezi Araştırma Laboratuvarı (Araştırma ve 
ilgili faaliyetlerde ihtiyaç duyulan makine-teçhizat 
ve diğer araştırma imkânlarını barındıran tüm 
bölümlere hizmet eden birimi)
c)   Diğer: (Lütfen açıklayınız.)

                                                         AÇIKLAMA!
1- Yükseköğretim kurumlarında kurulmuş olan araştırma altyapılarının daha etkin ve sürdürülebilir 
şekilde üniversiteye, kamu kurumlarına ve özel sektöre hizmet sağlayabilmesi açısından 
karşılaştıkları idari ve mali sorunların çözümüne yönelik görüş alışverişi yapmak ve tamamlayıcı bir 
destek mekanizması önerisi geliştirmek üzere aşağıdaki anket çalışması hazırlanmıştır. 

2- Bu anket çalışması ayrı sekmelerde "Özet Bilgiler", Bütçe ve Performans" ve "Öneriler" olmak 
üzere toplam 3 bölüm ve 36 sorudan oluşmaktadır.

3- Bu anketteki bilgilerin yanı sıra https://arastirmaaltyapilari.kalkinma.gov.tr adresinde yer alan 
Araştırma Altyapıları Veri Tabanı'ndaki tüm bilgilerinizi güncellemeniz de gerekmektedir.

4- Anket ile ilgili görüş, öneri ve tüm sorularınız için mcfendoglu@kalkinma.gov.tr adresine mail 
atabilirsiniz.

5- Verilerin doğruluğu, güvenilirliği ve eksiksiz olması hususundaki hassasiyetiniz, ilgi ve özeniniz için 
teşekkür eder, saygılar sunarız.

ÖZET BİLGİLER
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EK 2- Devamı 

 

5

Ana Alan Alt Alan - 1 Alt Alan - 2 Alt Alan - 3

a

b

c

6

Evet/Hayır Açıklama (Evet ise)

1990 0,000695499388801 2011 0,650252292775865
1991 0,001141214124549 2012 0,654778157804163
1992 0,001868610087239 2013 0,717942161687375
1993 0,002922367540570 2014 0,784515226074537
1994 0,007149478313058 2015 0,869386868368986
1995 0,012550281040657 2016 0,932835820895522
1996 0,022503181069846 2017 1,000000000000000
1997 0,038781794747519
1998 0,068226329508380
1999 0,103623904637878
2000 0,149437385718354
2001 0,258353150153922
2002 0,343283073078805
2003 0,388880523802420
2004 0,437361697408983
2005 0,432876271909967
2006 0,484949218808384
2007 0,479563754496294
2008 0,537811134476914
2009 0,564573360837858
2010 0,550174518343525

k.      Diğer: (Lütfen açıklayınız.)

Türkiye’deki hangi araştırma altyapılarıyla faaliyete geçtiğiniz tarihten itibaren aynı veya yakın alanlarda çalıştınız? (Yakın alanlarda 
test ve analiz hizmeti verdiniz veya yakın alanlarda Ar-Ge çalışmalarında bulundunuz?) Ve bu altyapıların hangileri ile ortak bir proje 
yürüttünüz veya altyapılarınız arası hizmet alındı veya sunuldu?

* DEFLATÖR

Ortak bir araştırma projesi yürütüldü veya ilgili altyapıya test ve analiz hizmeti 
sunuldu veya hizmet alındı (Evet/Hayır) 

Cevabınız "Evet" ise yapılan faaliyeti (Ar-Ge proje sayısı, test-analiz hizmeti 
sayısı) lütfen belirtiniz. 

Üniversitelerde yakın alanlarda çalıştığınız tüm 
araştırma altyapılarının ismi (Üniversite ismi ile 
birlikte)

Altyapınız ağırlıklı olarak hangi alan ve alt alanlarda çalışmaktadır? (Aşağıdaki tabloyu esas alarak en çok 3 alan işaretleyebilirsiniz. Ana alanın yanına alt alanında 
yazılması beklenmektedir.Bu alanlar dışında yatay alanlar olan nanoteknoloji, biyoteknoloji gibi alanlarda da ağırlıklı olarak çalışıyor iseniz ilgili ana alanın alt alanı olarak 
lütfen belirtiniz.) 

a.      Sağlık (Temel ve klinik tıp bilimleri, Kök Hücre, İlaç, Aşı, Biyomedikal, Klinik 
Araştırmalar, biyomedikal teknolojiler vs.)

b.      Enerji (Nükleer Enerji, Güneş enerjisi, güç ve depolama teknolojileri, enerji verimliliği, 
enerji depolama, fosil yakıtlar: Kömür vs.)

c.       Bilgi ve İletişim Teknolojileri (bulut bilişim, gömülü sistemler, bilgi güvenliği, MEMS, 
NEMS, MOEMS ve yarı iletken teknolojiler, genişbant teknolojileri, açık kaynak yazılımlar, 
fotonik, uydu haberleşme, yüksek başarımlı hesaplama vs.) 

g.      Otomotiv (malzeme teknolojileri, hibrit ve elektrikli araç 
teknolojileri, batarya teknolojileri, araç/komponent üretim teknolojileri 
vs.)

h.      Savunma (tahrip sistemleri, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer 
sistemlere yönelik teknolojiler vs.)

i.        Gıda (tarla bitkileri, tarımsal üretimde gıda güvenilirliği, gıda 
biyoteknolojisi, gıda işleme teknolojileri vs.)

d.      Makine-İmalat (Hassas üretim teknolojileri, yeni nesil imalat teknolojileri, robotik, 
mekatronik vs.)

e.       Uzay (uydu tasarımı, uydu yer kontrol, atmosfer bilimleri yer gözlem vs.)

f.       Su (iklim değişikliği, arıtma teknolojileri, sürdürülebilir tarımsal sulama vs.)

j.        Merkezi Araştırma Laboratuvarı: Altyapı “merkezi araştırma 
laboratuvarı” sınıfında olup, ağırlıklı faaliyetleri açısından yukarıdaki 
alanların kapsamında değildir. (Ancak, merkezi araştırma laboratuvarı 
kapsamında olup da yukarıdaki alanlara ağırlıklı olarak hizmet 
ediyorsanız/sağlıyorsanız lütfen ana ve alt alanı belirtmeye çalışınız).

Açıklama:
Örneğin 2010 yılındaki 1.000.000 TL'nin 2017 yılı değeri: 
1.000.000/0,550174518343525 = 1.817.605 TL'dir.
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EK 2- Devamı 

 

Soru 
No

7
2014 2015 2016 TOPLAM

Aktarılan Kaynak 0

8
(Lütfen X ile işaretleyiniz.)

9
2014 2015 2016 TOPLAM

Aktarılan Kaynak 0

10
Gelirler 2014 2015 2016 TOPLAM
Test ve Analiz hizmeti 0
Kalkınma Bakanlığından 
altyapıya aktarılan kaynak 0

TÜBİTAK’tan altyapıya 
aktarılan kaynak 0

Eğitim ve Danışmanlık 
Hizmeti 0

Proje Gelirleri (Kalkınma 
Bakanlığı ve TÜBİTAK 
hariç)

0

Üniversitenin doğrudan öz 
kaynaklarından (likitten) 
aktarılan kaynak

0

Üniversitenin rektörlük 
bilimsel araştırma 
projelerinden (BAP) gelen 
kaynak

0

Bağış 0
Diğer: (Lütfen açıklayınız.) 0
TOPLAM 0 0 0 0

11
Giderler 2014 2015 2016 TOPLAM
Makine-teçhizat alımı 0
Makine-teçhizat bakım-
onarımı 0

Sarf malzeme gideri 0
Hizmet alımı giderleri 0
Yolluk giderleri 0
Eğitim giderleri 0
Personel giderleri* 0
Elektrik/su/doğalgaz 
giderleri** 0

Bina bakım-onarım giderleri 0
Rektörlüğe döner sermaye 
payı olarak aktarılan tutar 0

Diğer: (Lütfen açıklayınız.) 0

TOPLAM 0 0 0 0
* Ücretleri araştırma altyapısı gelirlerinden ödenen çalışanlar için doldurulacaktır.  
**Üniversitenin diğer birimlerinden ayrı olarak faturalandırılmıyorsa yaklaşık miktarlar yazılabilir.

c) Diğer: (Lütfen açıklayınız.)

Rektörlükten altyapınıza kaynak aktarılmakta mıdır? Aktarılan kaynağı TL cinsinden yıllar itibarıyla lütfen aşağıdaki tabloya giriniz.

BÜTÇE VE PERFORMANS

a) Altyapının döner sermaye gelirinin olması

Yeterince kaynak aktarılmıyor ise sizce nedeni nedir?

Araştırma altyapısının kendi gelirlerinden rektörlüğe kaynak aktarılmakta mıdır? Aktarılan kaynağı TL cinsinden yıllar itibarıyla lütfen 
aşağıdaki tabloya giriniz.

Altyapınızın gelir kaynakları ve tutarları yıllar itibarıyla nedir? (TL cinsinden cari fiyatlar ile)

Altyapınızın gider kaynakları ve tutarları yıllar itibarıyla nedir? (TL cinsinden cari fiyatlar ile)

b) Rektörlüğün gelirlerini araştırma altyapısı dışındaki diğer üniversite işlerinde 
kullanması
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EK 2- Devamı 

 

12

Zorluklar Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Kısmen Katılıyorum Katılmıyorum Kesinlikle 
Katılmıyorum

İdari ve teknik personel 
eksikliği
Cihazların bakım-onarımı
Sarf malzeme temin 
edilememesi
Cihaz eksikliği
Rektörlükten yeterince 
kaynak aktarılmaması
Rektörlüğün altyapının 
kendi gelirlerini başka 
işlerde kullanması
Vergiler
Üniversiteden/Sanayiden 
yeterince talep gelmemesi
Üniversitede mevcut 
araştırmacıların altyapı 
imkanları konusunda yeterli 
düzeyde bilgilerinin 
olmaması
Araştırma altyapısından 
hizmet alınması sürecinde 
yaşanan prosedürel 
problemler
Sanayinin araştırma 
altyapılarından yeterince 
haberdar olmaması
Diğer: (Lütfen açıklayınız.)
Diğer: (Lütfen açıklayınız.)

13
En Çok Çok Kısmen Az Çok Az

Analiz ve test hizmeti 
sunarak

Üniversitedeki 
akademisyenlerin 
çalışmalarını destekleyerek
Yüksek lisans ve doktora 
öğrencilerin yetişmesini 
sağlayarak
Ar-ge ve yenilik tabanlı 
projeler üreterek

Nitelikli insan gücü çekerek

Sanayiye Ar-Ge hizmeti 
sunarak/Ortak Ar-Ge 
projesi yürüterek
Diğer: (Lütfen açıklayınız.)
Diğer: (Lütfen açıklayınız.)

14

2014 2015 2016 TOPLAM
Üniversitenize 0
Diğer Üniversitelere 0
Sanayiye 0
Kamu kurum ve 
kuruluşlarına 0

Diğer: (Lütfen açıklayınız.) 0
TOPLAM 0 0 0 0

15

2014 2015 2016 TOPLAM
Üniversitenize 0
Diğer Üniversitelere 0
Sanayiye 0
Kamu kurum ve 
kuruluşlarına 0

Diğer: (Lütfen açıklayınız.) 0
TOPLAM 0 0 0 0

Altyapının faaliyetleriyle hangi konularda ülkeye katma değer sağladığını düşünüyorsunuz? (Lütfen X ile işaretleyiniz.)

Altyapınızın gelir-gider dengesini sağlayabilmesinde karşılaştığı zorluklar nelerdir? (Lütfen X ile işaretleyiniz.)

Test ve Analiz Gelirleri

Test ve Analiz Sayısı

Altyapınızın 01.01.2014-31.12.2016 tarihleri arasında sunmuş olduğu hizmeti, test ve analiz gelirleri  açısından TL cinsinden aşağıdaki 
tabloda cari yıl fiyatları ile belirtiniz. 

Altyapınızın 01.01.2014-31.12.2016 tarihleri arasında sunmuş olduğu hizmeti, test ve analiz sayısı  verilerini yıllar itibarıyla aşağıdaki 
tabloya giriniz.
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EK 2- Devamı 

 

16
Sıra Tedbirler En Çok Çok Kısmen Az Çok Az

a
İdari ve teknik personel 
ihtiyacı karşılanmalı

b Kamudan performans esaslı 
olarak kaynak aktarılmalı

c
Düzenli bir şekilde denetime 
tabi tutulmalı  

d
Altyapılar vergi 
teşviklerinden faydalanmalı      

e

Altyapıların gerek kendi 
aralarında gerekse de 
sanayi ve kamu kurumları 
gibi diğer paydaşlarla etkin 
bir iletişim ve işbirliği 
mekanizmasının kurulması

f

Araştırma altyapısında 
çalışan personele altyapı 
gelirlerine katkıları 
ölçüsünde teşvik verilmeli

g

6550 sayılı Kanun 
kapsamına girmeyen 
araştırma altyapılarına YÖK 
tarafından resmi statü 
kazandırılarak kadro ve 
bütçe gibi imkanların 
oluşturulması

h Diğer: (Lütfen açıklayınız.)

i Diğer: (Lütfen açıklayınız.)

17

18
Kesinlikle Evet        Evet Kısmen Hayır Kesinlikle Hayır

19
(Lütfen X ile işaretleyiniz.)

a) Evet
b) Hayır

Araştırma altyapılarının performanslarını artırmak için ne tür tedbirler alınmalıdır ? (Lütfen X ile işaretleyiniz.)

Altyapınızda test ve hizmet talepleri online sistem üzerinden alınmakta mıdır? 

Bir önceki soru için altyapıların performanslarını artırmak için alınacak tedbirlerden sizce ilk 3 sırada hangileri yer almalıdır? (Sıra sütunundaki harfi 
aşağıdaki tabloya giriniz lütfen.)

İhtiyaç duyduğunuz bir alanda hangi altyapıda hangi cihazın bulunduğunu ve hangi analizlerin yapıldığını kolayca öğrenebiliyor musunuz? (Lütfen X ile 
işaretleyiniz.)
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EK 2- Devamı 

 

Soru 
No

20

(Lütfen X ile işaretleyiniz.)

a) Evet
b) Hayır

21

Destek Kalemleri En Çok Çok Kısmen Az Çok Az
Bakım-onarım 
Personel gideri
Sarf malzemesi
Makina-teçhizat
Diğer: (Lütfen açıklayınız.)
Diğer: (Lütfen açıklayınız.)

22

Sıra Performans Göstergeleri Kesinlikle 
Kullanılmalı

Kullanılmalı Kısmen Kullanılmalı Kullanılmamalı Kesinlikle Kullanılmamalı

a Kurum içi ve kurum dışına yapılan 
test, hizmet sayısı ve tutarı

b Laboratuvar bünyesindeki cihazların 
kullanım yüzdeleri

c
Proje sayısı, proje tipi ve fon tutarı 
(ulusal/uluslararası, sanayi/kamu) / 
Araştırmacı Sayısı

d
SCI ve SCI-Exp. İndeksleri tarafından 
taranan yayın sayıları x etki faktörleri 
/ Araştırmacı Sayısı

e
Yürütülen veya tamamlanan doktora 
ve yüksek lisans tezi / Araştırmacı 
öğretim üyesi sayısı

f
Ulusal/uluslararası etkinlik düzenleme 
(konferans, seminer, çalıştay vs.)

g Patent başvuru ve belge sayısı 

h Faydalı model/endüstriyel tasarım 
belge sayısı

i Uluslararası patent başvuru ve belge 
sayısı 

j Gelirlerin giderlere oranı
k Spin-off şirket sayısı
l Ticarileştirilen Ürün 

m
Altyapının stratejik hedefinin olması 
ve buna uygun bir şekilde planlamalar 
yapması 

n Akredite olmuş analiz parametresi 
sayısı

o Aktif bir online yönetim sisteminin 
varlığı

p Altyapı çalışanlarının performansı 
takip edilmeli

r Cihaz kullanımı konusunda alınan 
eğitimler

s Üniversitenin girişimci ve yenilikçi 
üniversite endeksi puanı

t ISO 9001 ve ISO 17025 belgelerinin 
bulunması

u
Kurum içi ve kurum dışından altyapı 
kullanıcılarının geri bildirimleri 
değerlendirecek bir sistem kurulması

v
Altyapının sanayi ve ilgili kuruluşlara 
yapmış olduğu tanıtım faaliyetleri 
sayısı

y
Üniversitenin stratejik planında yer 
alan öncelikler ile altyapının faaliyet 
alanının uyumu

z
Altyapının faaliyette bulunduğu süre, 
ölçek büyüklüğü, insan kaynağı gibi 
unsurlar

x Diğer: (Lütfen açıklayınız.)
w Diğer: (Lütfen açıklayınız.)

Araştırma altyapılarının etkinliği ve sürdürülebilirliği açısından 6550 sayılı "Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun" ve araştırma altyapıları proje çağrısı desteklerinin yanı 
sıra Kalkınma Bakanlığı tarafından ilave bir fonlama/destek mekanizması yürütülmesi ihtiyacı var mıdır?

Eğer destek mekanizması ihtiyacı var ise aşağıdaki bütçe kalemlerden hangileri desteklenmelidir? (Lütfen X ile işaretleyiniz.)

ÖNERİLER

Destek mekanizması oluşturulurken sizce hangi performans göstergeleri kullanılmalıdır? (Lütfen X ile işaretleyiniz.)



196

 
 
 

 196 

EK 2- Devamı 

 

23

24

25 (Lütfen X ile işaretleyiniz.)

26
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum Kısmen Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum

27
Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum Kısmen Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum

28

Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum Kısmen Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum

29 (Lütfen X ile işaretleyiniz.)

30

a)      Makine teçhizat alımı
b)      Cihaz bakım onarım 
c)      Bina bakım onarımı
c)      Personel harcaması
d)     Sarf malzeme harcaması
e)      Diğer : (Lütfen açıklayınız.)

TOPLAM 0

31

Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum Kısmen Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum

Araştırma altyapılarında faaliyet gösteren öğretim üyelerinin veya diğer personelin kadrolarının altyapıda olmaması nedeniyle araştırma altyapısındaki performanslarının değerlendirilmesi 
konusunda zorluklar bulunmaktadır. Bu durumda sizin öneriniz nedir? Böyle bir performans göstergesi eğer gerekli ise nasıl tasarlanmalıdır? (Lütfen aşağıdaki kutucuğa yazınız.)

Bir önceki soru için destek mekanizması oluşturulurken sizce ilk 10 sırada hangi performans göstergeleri kullanılmalıdır? (Sıra sütunundaki harfi aşağıdaki tabloya giriniz lütfen.)

(Lütfen açıklayınız….)

Araştırma altyapısı, üniversitede enstitü statüsünde teşekkül ettirilmeli ve kendine ait bir kadro yapılanması bulunmalıdır. (Lütfen X ile işaretleyiniz.)

c)      Diğer: (Lütfen açıklayınız.)

a)      Proje yazılması yoluyla   
b)      Kamu tarafından performans göstergeleri belirlenip araştırma altyapıları endeksi 
oluşturmak yoluyla

a)      Üst limiti olmamalı.
b)      Üst limit olmalı. Üst limite göre destek miktarı tamamen performans esaslı olmalı.
c)      Üst limit olmalı. Üst limit, altyapının ölçeğine göre değişebilmeli.
d)     Diğer: (Lütfen açıklayınız.)

Destekten faydalanabilmek için altyapının performans hedeflerinin yıllar itibariyle tanımlamış olması ve kamunun da altyapının performansını yıllar itibariyle takip etmesi gereklidir. 
(Lütfen X ile işaretleyiniz.)

Destekten faydalanmak isteyen altyapılara destek nasıl verilmeli?

Her yıl güncellenen araştırma altyapıları endeksi aracılığıyla kurulumunu tamamlamış altyapılara performansları ölçüsünde idame ödenek verilmelidir. (Lütfen X ile işaretleyiniz.)

Araştırma altyapıları endeksi, merkezi ve tematik araştırma laboratuvarları için farklı performans göstergeleriyle hesaplanmalıdır. (Lütfen X ile işaretleyiniz.)

Destek miktarının üst limiti ne olmalıdır?

Toplam destek miktarının aşağıda yer alan destek kalemlerine göre oranı ne olmalıdır? (Yüzdesel olarak belirtiniz. Toplamı 100 olmalıdır.)
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EK 2- Devamı 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum Kısmen Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum

33

Kesinlikle Katılıyorum    Katılıyorum Kısmen Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum

34

SORUN ALANLARI
İnsan Kaynağı
Performans
İşbirliği
Finansal Sürdürülebilirlik
Yönetim
Diğer (Lütfen Açıklayınız)

35

36 Bu ankette geçen hususlar dışında ilave etmek istediğiniz herhangi bir görüşünüz var mıdır? (Lütfen aşağıdaki kutucuğa yazınız.)

(Lütfen açıklayınız:………….)

(Lütfen açıklayınız:………….)

Sizce araştırma altyapılarının faaliyetlerinin akademik, ekonomik ve sosyal katma değere yeterince dönüşememesine yol açan en önemli faktör/faktörler nedir? (Lütfen aşağıdaki kutucuğa 
yazınız.)

Altyapının rektörlük tarafından denetlenebilen ama rektörlükten bağımsız bir bütçesi olmalıdır. (Lütfen X ile işaretleyiniz.)

Araştırma altyapıları ile ilgili olarak kritik olarak gördüğünüz sorun alanlarına yönelik olarak uygulanabilecek somut çözüm önerilerini 5 başlık altında lütfen belirtiniz. 

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Kamu tarafından altyapıya idame ödeneğin sağlanması için Rektörlüğün de idame ödeneğin belirli bir yüzdesi ile katkıda bulunması altyapıyı sahiplenmesi bağlamında da önemli olacaktır. 
(Rektörlüğün kaynak aktarması, kadro tahsis etmesi vb.) (Lütfen X ile işaretleyiniz.)
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EK 3- Harvard Üniversitesi’nde Bir Araştırma Altyapısının Kurulması ve Devam 
Edebilmesi İçin Yerine Getirilmesi Gereken 4 Ana Düzenleme 

1. PRENSİPLER 
 Altyapının bölüm, dekanlık veya üniversitenin ana stratejik hedefleri 

doğrultusunda açıkça tanımlanmış olan bir misyonun olması, 
 Altyapının bölümün veya fakültenin eğitim, öğretim ve araştırma 

faaliyetlerine katkıda bulunması, 
 Var olan faaliyetleri tekrarlamayarak misyonu doğrultusunda yenilikler 

oluşturarak kendini güçlendirmesi, 
 Altyapı, olağanüstü koşullar dışında, kıdemli bir öğretim üyesi tarafından 

idare edilmesi ve faaliyetleri de öğretim üyeleri tarafından yürütülmesi, 
 Altyapı yöneticilerinin, bölüm ölçeğinde olan altyapılar için dekan 

tarafından, fakülte ölçeğinde olan altyapılar için ise amir tarafından 
yenilenmeye tabi tutmak amacıyla, normal şartlar altında beş yılı aşmamak 
üzere görevlendirilmesi, 

 Bir altyapının akademik odak noktasının, kritik bir kütle oluşturan fakülte 
üyelerinin çalışmalarını da içerek şekilde tanımlanması ve lisans ve 
lisansüstü öğrencilerinin de altyapının faaliyetlerine, etkinliklerine düzenli 
bir şekilde katılabilmesi, 

 Altyapının kurulması ve sürdürülebilmesinin tek bir öğretim üyesine bağlı 
olmaması, 

 Altyapının sürdürülebilirliğini sağlamak üzere gerekli idari ve mali 
düzenlemeleri yapması, 

 Fikri mülkiyet hakları ve organizasyonel düzenlemeler gibi hususların 
yeterli bir esneklikte tasarlanması, 

 Altyapıların bağımsız bir teknik heyet tarafından periyodik olarak 
incelemeye tabi tutulması 

gerekmektedir. 

2. BAŞVURU İÇİN TALİMATLAR 
 Altyapı, akademik, finansal ve operasyonel faaliyetlerini, tanımlanabilir 

kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini içerecek şekilde stratejik planını 
hazırlaması, 

 Stratejik planı doğrultusunda bir fonlama planı hazırlaması, 
 İlgili alanda yetkinliğe sahip bir danışma ve yönlendirme komitesi 

oluşturması, 
 Üniversite veya fakülte içerisinde benzer alanlarda çalışan altyapılar 

tarafından yürütülen faaliyetler de göz önünde bulundurularak başvurusu 
yapılacak altyapının doğru amaç ve misyonda konumlandırılması 
(mükerrerlik olmaması, tamamlayıcılığın olması), 

 Stratejik planı doğrultusunda yıllık faaliyet rapor planın hazırlaması 
gerekmektedir. 
3. PERİYODİK DENETİMLER İÇİN TALİMATLAR 

 Yıllık denetimlere ek olarak, her altyapı, kurulduktan 2 ile 4 yıl arasındaki 
bir süre içerisinde altyapı yönetiminin performansı da dahil olmak üzere 
bağımsız bir teknik heyet tarafından kapsamlı bir denetime tabi tutulacak, 
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 Altyapının sürdürülebilirliğinin tek bir kişiye bağlı olmaması için kıdemli 
öğretim üyelerinin yönetimdeki katılımının genişliği ve yoğunluğu 
değerlendirmeye tabi tutulacak, 

 Altyapının mali ve idari açıdan sürdürülebilirliği hususu değerlendirilecek, 
 Altyapının çalışmasının fakülte ve üniversitenin ana stratejik hedefleriyle 

olan ilişkisi değerlendirilecek, 
 Altyapıya yapılan denetim neticesinde, altyapı ile ilgili iyileştirme 

tavsiyelerini içeren yazılı bir rapor iletilecektir. Eğer altyapı akademik, 
finansal ve işletme ölçütlerini karşılama konusunda endişe verici bir 
durumda ise merkezin devam edip-etmeyeceği ciddi bir şekilde 
değerlendirilecektir. 

4. ALTYAPININ KAPATILMASI İÇİN TALİMATLAR 
 Bir altyapının varlığını sürdüremeyeceği belli olduğunda amirin 

yönetiminde istişareler yapılarak sistematik bir şekilde altyapının 
faaliyetleri durdurulur. 

 İnsan kaynağı, taşınır-taşınmaz malların dağılımı, fonların ve gelirlerin 
dağılımı gibi birçok husus dikkatlice ele alınır. 

 Üniversite açısından hukuki, idari ve finansal açıdan açık bir risk oluşturan 
sorunlar erkenden ortadan kaldırılmalı ve Başkan ve Amir ofisleri 
tarafından bu durum yakından koordine edilmelidir. 

Kaynak: Harvard Üniversitesi, http://provost.harvard.edu/principles-and-guidelines-establishment-
centers, 15.03.2017 
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EK 4- Birleşik Krallık’ta Endüstriyel Doktora Merkezlerinin (IDC) Rolleri ve 
Sorumlulukları 

1. EPSRC 
 EPSRC, program koordinatörünün sağladığı verilerle programın gelişimini 

ve performansını denetlemektedir. 
 Düzenli toplantılarla Endüstri Doktora Merkezleri (IDC) direktörleri ile 

gelişmeleri tartışır. 

2. EV SAHİBİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU 
 Kurum, IDC programlarının kendi çalışma alanları ve politikalarıyla 

uyumlu bir şekilde yürütülmesini istemektedir. 
 Kurum, diğer PhD programları ile zorluk derecesinin ve kalitesinin en 

azından eşit olmasını sağlamalıdır.  
 Kurum, IDC direktörünün programı hedefe ulaştırmasını sağlamakla 

yükümlüdür. 
 Kurum, IDC programının yürütülmesi için gerekli kaynakları 

araştırmacılara sağlamalıdır. 

3. IDC DİREKTÖRÜ 
 Programın hedefiyle uyumluluğunu sağlamalı, araştırmacılar arasında 

takım ruhunu oluşturmalıdır. 
 Uygun akademik ve endüstriyel danışmanlar bulmalı ve sorumlulukları net 

olarak açıklamalıdır. Gerekli kılavuzları hazırlamalı ve önerilerini 
danışmanlarla paylaşmalıdır.  

 EPSRC tarafından denetleme ve raporlamak için istenilen verileri 
sağlamalıdır. 

 İyi çalışma uygulamalarını diğer IDC programı direktörleri ile de 
paylaşmalıdır. 

 Programda üniversite ve endüstrinin ihtiyaçlarını belirlemek ve politika ve 
stratejileri bu yönde oluşturmalıdır. 

 Daha önce oluşturulan EngD merkezlerindeki programlarının 
deneyimlerinden faydalanılmalıdır (Örneğin program için bir danışma 
kurulu oluşturulması – ağırlıklı olarak KOBİ’lerden kişilerin oluşturduğu 
ilgili konuda temayüz etmiş kişiler). 

 Direktörler programa sponsor olan firmaların rollerini ve sorumluluklarını 
anlamış olduklarından emin olmalı ve her proje başlangıcında fikri mülkiyet 
hakları konusunda anlaşmaya varılmalıdır. 

 Araştırma projesindeki araştırmacıların hem akademik uygunluğu hem de 
ilgili sponsor firmayla etkili bir şekilde çalışabilecek kişilerden oluşmalı. 
Araştırmacıların hem IDC merkezinden hem de sponsor firmadan seçilmesi 
önemlidir. 
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 Direktörler EPSRC temsilcilerini IDC program toplantılarına davet etmeli 
ve ihtiyaç duyulduğunda irtibata geçmelidir. 

4. SPONSOR FİRMA 
 Akademik danışmanla birlikte endüstrinin gerçek ve olası problemlerini 

belirlemelidir. 
 Endüstriyel deneyimi aktaracak ve araştırmacıların performansını takip 

edecek bir danışman sağlamalıdır. 
 Proje çalışmasının çoğunluğu firmanın proje işlerinde gerçekleşecek ama 

araştırmacı bunun IDC programı sayesinde olduğunun farkında olmalıdır. 
 Firma araştırmacıları bilgi birikimini açmalıdır. (know-how, patent vs.) 
 Firma araştırmacılara burs/ücret sağlamakla yükümlüdür. 

5. DANIŞMANLAR 
 Akademik ve endüstriyel danışmanların düzenli olarak irtibatta olmaları 

gerekmektedir. 
 Akademik danışman akademik ve entelektüel standardı sağlamalıdır. 
 Endüstriyel danışman, projenin endüstriyel ilgisini kurmakla yükümlüdür. 

Kaynak: EPSRC, https://www.epsrc.ac.uk/skills/students/centres/pre2013/idd/, 25.03.2017 
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EK 6- Türkiye’de Ar-Ge, Yenilik ve Girişimcilik Destekleri 

  ÜNİVERSİTE ODAKLI DESTEKLER 
 TÜBİTAK 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destek 

Programı 
 TÜBİTAK 1002 – Hızlı Destek Programı 
 TÜBİTAK 3001 – Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 
 TÜBİTAK 3501 – Kariyer Geliştirme Programı 
 TÜBİTAK – Proje Performans Ödülü (PPÖ) 
 TÜBİTAK – Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYT) 
 TÜBİTAK 1000 – Üniversitelerin Ar-Ge Potansiyelinin Artırılmasına 

Yönelik Destek Programı 
 TÜBİTAK 1004 – Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı 
 Kalkınma Bakanlığı – Kamu Yatırım Programları Kapsamında Araştırma 

Altyapıları Desteği 
 Kalkınma Bakanlığı – 6550 Sayılı Kanun Kapsamında Yeterlik Almış 

Araştırma Altyapıları Desteği 
 Maliye Bakanlığı / Üniversiteler – Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) 
 TÜBİTAK 1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 
 ETKB – Enerji Sektörü Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (ENAR) 
 TÜBİTAK 1005 – Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek 

Programı 
 UDHB – Elektronik, Haberleşme, Uzay ve Havacılık Sektöründe Ar-Ge 

Projelerinin Desteklenmesi 
 GTHB – Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 
 TÜBİTAK 1007 – Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini 

Destekleme Programı 
ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEKLERİ 

 TÜBİTAK 1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı 
 TÜBİTAK – Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ) 
 TÜBİTAK 1503 – Proje Pazarları Destekleme Programı 
 TÜBİTAK 1513 – Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı 
 BSTB – Kümelenme Destek Programı 
 KOSGEB – Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı 
 TÜBİTAK 1601 – Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına 

Yönelik Destek Programı  
BAŞLANGIÇ FİRMASI / KOBİ DESTEKLERİ 

 TÜBİTAK 1512 – Teknogirişim Sermaye Desteği Programı (BİGG) 
 KOSGEB – Girişimcilik Desteği Programı (UGE, YGD, İŞGEM, İPÖ 

destekleri ayrı ayrı verilmektedir.) 
 KOSGEB – Uluslararası Hızlandırıcı Programı 
 KOSGEB – KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri 
 TÜBİTAK 1514 – Girişim Sermayesi Destekleme Programı 
 BSTB – Kurumsal Katılım Sermayesi Desteği 
 Hazine Müsteşarlığı – Bireysel Katılım Sermayesi (BKS) Sistemi  
 TÜBİTAK 1507 – KOBİ ve Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 
 KOSGEB – Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 
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 Kalkınma Ajansları – Doğrudan Finansman Desteği 
 Kalkınma Ajansları – Faizsiz Kredi ve Faiz Desteği 
 KOSGEB – İşbirliği-Güçbirliği Programı  

ÖZEL SEKTÖR ODAKLI DESTEKLER 
 TÜBİTAK 1515 – Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı 
 TÜBİTAK 1501 – Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 
 TÜBİTAK 1511 – Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve 

Yenilik Projeleri Programı 
 TTGV – İleri Teknoloji Projeleri (İTEP) Destek Programı 
 TÜBİTAK 1509 – Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme 

Programı 
 Maliye Bakanlığı / BSTB – Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri Desteği 
 Maliye Bakanlığı / BSTB – Özel Sektör Tasarım Merkezleri Desteği  
 Maliye Bakanlığı – Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Destekleri 
 Maliye Bakanlığı / BSTB – Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri Desteği 
 BSTB – Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Desteği 

FSMH, MARKALAŞMA, PAZAR VE YATIRIM DESTEKLERİ 
 Ekonomi Bakanlığı – Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği 

(URGE) 
 TÜBİTAK 1602 – Patent Destek Programı 
 KOSGEB – Genel Destek Programı – Sınai Mülki Haklar Desteği 
 TPE – Türk Patent Ödülleri 
 Kalkınma Ajansları – Teknik Destek 
 KOSGEB – Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı 

(TeknoPazar) 
 Ekonomi Bakanlığı – Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin 

Desteklenmesi   
 Ekonomi Bakanlığı – Tasarım Desteği   
 KOSGEB – Genel Destek Programı – Tasarım Desteği 
 Ekonomi Bakanlığı – Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği – Yurt 

Dışı Pazar Araştırması Desteği 
 BSTB – Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (TeknoYatırım) 
 Ekonomi Bakanlığı – Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği – İleri 

Teknolojiye Sahip Yurt Dışı Şirket Alımı Desteği 
 Ekonomi Bakanlığı – Yatırım Teşvik Programı 

ÖZEL KAPSAMLI DESTEKLER 
o Savunma Sanayi Müsteşarlığı – Ar-Ge Proje Faaliyetleri 
o Sağlık Bakanlığı – Ar-Ge Projeleri Destekleri  
o BSTB – Tasarım Tescil Desteği 
o BSTB – Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi 

Kaynak: BSTB,  http://biltekegitim.sanayi.gov.tr/Upload/SingleFile/Kamu%20Ar-Ge%20Destekleri 
%20Kitapçığı.pdf, 15.05.2017
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EK 7- Kalkınma Planı Dönemlerinde Araştırma Altyapılarını Doğrudan veya 
Dolaylı Olarak İlgilendiren Önemli Düzenlemeler, Faaliyetler, Kararlar 

DÖNEMLER YIL YAPILAN DÜZENLEMELER, FAALİYETLER, 
KARARLAR 

BİRİNCİ 
KALKINMA 
PLANI  (1963-
1967) 

1963 
 
1963-
1967 

 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar 
Kurulu kurulmuştur. 

 “Araştırma İle İlgili Mesele Ve Tedbirler” 
bölümünde araştırma için gerekli ortamın 
yaratılması, araştırmanın teşkilatlanması, 
personel yetiştirme ve kuruluş ve donatım 
başlıkları altında politikalar sıralanmıştır. 

1966  TÜBİTAK’a bağlı olarak Türkiye Bilimsel ve 
Teknik Dokümantasyon Merkezi (TÜRDOK) 
101 kurulmuştur. 

İKİNCİ 
KALKINMA 
PLANI   
(1968-1972) 

 
1972 

 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu’na bağlı olarak çalışacak Sanayi 
Araştırmaları Enstitüsü102 kurulmuştur. 

 1968-
1972 

 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu’na önemli görevler verilmiştir. 

 1968-
1972 

 Temel araştırmalar üzerinde yapılacak geniş 
çalışmaları yürütecek araştırıcı insan gücünü 
yetiştirmeye bu dönemde ağırlık verilecektir. 

ÜÇÜNCÜ 
KALKINMA 
PLANI   
(1973-1977) 

1973-
1977 

 Araştırma altyapılarını dolaylı olarak 
ilgilendirse de ilk defa teknoloji gelişme başlığı 
altında teknoloji transferi, fikri mülkiyet 
hakları, yerli teknolojilerin üretimi konuları 
Plana dahil edilmiştir. 

 Üniversiteler dışındaki kamu kuruluşlarının, 
1970 - 1971 yılları içinde yaptıkları ve 
yapmakta oldukları araştırmaları tespit amacı ile 
yapılan bir çalışmanın sonuçlarına göre; 
araştırmaların yüzde l’i temel, yüzde 2,2’si 
geliştirme, yüzde 6,7’si uygulamalı araştırma ve 
yüzde 85’i ise araştırma ile ilgili dolaylı 
faaliyetlerdir.103 Yapılan araştırmalar genellikle 

                                                 
101 TÜRDOK, 1966 yılında kurulmuş ve Türkiye’ de özellikle enformasyon alanında gelişmelere 
öncülük etmiş bir bilgi merkezidir. Özellikle ürettiği yayınlar ve o tarihlerde, batı ayarında 
çalışmalarıyla dikkat çekmiştir. Daha sonraları YÖK Dokümantasyon Merkezi ile birleştirilerek, 
ULAKBİM olarak çalışmalarına devam etmektedir. 
102 1972 yılında kurulan ve Türkiye’nin en büyük araştırma altyapısını oluşturan Enstitü’nün bugünkü 
adı Marmara Araştırma Merkezi (MAM)’dir. 
103 Dolaylı bilimsel maliyetler; Buluş veya yaratmayı amaçlamayan, teknik haber alma, bilgi toplama, 
eğitim ve öğretim, test ve standardizasyon çalışmaları gibi bilimsel ve teknolojik çalışmalardır. 
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DÖNEMLER YIL YAPILAN DÜZENLEMELER, FAALİYETLER, 
KARARLAR 

gerçek araştırma niteliğinden uzak 
bulunmaktadır. 

DÖRDÜNCÜ 
KALKINMA 
PLANI  (1979-
1983) 
 

1983  Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu kurulmuştur. 

1983  Türk Bilim Politikası (1983-2003) dokumanı 
hazırlanmıştır. 

 

1979-
1983 

 TÜRDOK bu dönemde önemli gelişmeler 
göstermiştir. 

BEŞİNCİ 
KALKINMA 
PLANI   
(1985-1989) 

1985-
1989 

 Araştırma altyapılarını dolaylı olarak 
ilgilendirse de ilk defa Plan’da şu hususlarda 
karar alınmıştır: Cazibe merkezleri kurulacak, 
özellikle, üniversitelerin kuvvetli oldukları belli 
alanlarda ihtisaslaşmaları ve ayrıca üniversite - 
sanayi işbirliğinin etkin bir duruma getirilmesi 
teşvik edilecektir. 

 1985-
1989 

 Araştırma, geliştirme, adaptasyon ve ileri 
teknolojilerin kullanılması açısından öncelikli 
sektörler, alt sektörler ve alanlar tespit edilip 
imkânlar bunlar üzerinde yoğunlaştırılacaktır. 
Hedef sektörler belirlenecektir. 

ALTINCI 
KALKINMA 
PLANI   
(1985-1989) 

1989  BTYK ilk toplantısını 1989 yılında 
gerçekleştirmiştir. 

1985-
1989 

 Planda öncelikli alanlardan bahsedilmiştir. 
Biyoteknoloji, enformasyon teknolojisi, mikro 
elektronik, telekomünikasyon, uydu teknolojisi, 
nükleer teknoloji, yeni malzemeler gibi ileri 
teknoloji alanlarındaki her türlü Araştırma- 
Geliştirme faaliyetleri desteklenecektir. Bunun 
yanı sıra teknolojik gelişmenin itici gücü olan 
savunma ihtiyaçlarının gerektirdiği Ar-Ge 
faaliyetleri de desteklenecektir. 

 

1985-
1989 

 Üniversite - Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi 
amacıyla, mevzuatta gerekli değişiklikler 
yapılacak, bu alanda faaliyet gösteren 
teknoparklar teşvik edilerek 
yaygınlaştırılacaktır. 
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YEDİNCİ 
KALKINMA 
PLANI   
(1996-2000) 

1996-
2000 
 

 Büyük çaplı, araştırmacı istihdam kapasitesi 
yüksek Ar-Ge birimleri kurulmasının 
özendirilmesine ilişkin politikalar 
belirlenecektir. 

 Belli üniversitelerin misyonları, teknoloji 
bazındaki somut atılımları ve bilimsel üretimleri 
destekleyecek mükemmeliyet merkezleri olarak 
tanımlanmalarıyla, gelişme durumundadır. 

 Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde 5 adet 
teknopark oluşturulmuş ve 2 adet yüksek 
teknoloji enstitüsü kurulmuştur. 

 Ar-Ge sektöründe belli hedeflere yönelmiş çok 
sayıda araştırmacının yer aldığı büyük proje 
yürütülmesi deneyimi eksikliği bulunmaktadır. 

 Özel sektör ve kamu sektörünün Ar-Ge 
kurumları ve üniversiteleri içine alacak, ulusal 
Ar-Ge ağının kurulmasına ağırlık verilecektir. 

 TÜBİTAK’a bağlı Marmara Araştırma 
Merkezi'nin Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ne 
dönüştürülmesi için yasal düzenleme 
yapılacaktır. 

SEKİZİNCİ 
KALKINMA 
PLANI   
(2001-2005) 

2001  Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 
yürürlüğe girmiştir. 

2001-
2005 

 Endüstri Parklarının kurulması 
desteklenecektir. 

 Teknoloji enstitülerinin kurulmaları 
desteklenecektir. 

 Bilim ve teknoloji ile toplumun birbirine 
yakınlaşmasını sağlamak, yaparak, yaşayarak, 
eğlenerek öğrenme amacıyla örgün eğitime 
destek olacak şekilde etkileşimli Bilim ve 
Teknoloji Merkezleri104 kurulacak ve 
geliştirilecektir. 

2005  TÜBİTAK tarafından yürütülen Türkiye 
Araştırma Alanı (TARAL) Programı105 
başlatılmıştır. 

                                                 
104 TÜBİTAK tarafından desteklenen ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi 2014 yılında 
faaliyete geçmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. (çevrimiçi) http://www.kbm.org.tr/  
105 TARAL programı, “Akademik ve Uygulamalı Ar-Ge Destek”, “Kamu Ar-Ge Destek”, “Sanayi Ar-
Ge Destek”, “Savunma ve Uzay Ar-Ge Destek”, “Bilim ve Teknoloji Farkındalığını Artırma” ve “Bilim 
İnsanı Yetiştirme ve Geliştirme” Programlarından oluşmaktadır. 
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DÖNEMLER YIL YAPILAN DÜZENLEMELER, FAALİYETLER, 
KARARLAR 

DOKUZUNCU 
KALKINMA 
PLANI 
(2007-2013) 

2008  5746 sayılı “Araştırma ve Geliştirme 
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 
yürürlüğe girmiştir. 

2008  Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK tarafından 
araştırma altyapılarının yönetimi konusundaki 
kurumsal yapılanma hususunda diğer ülke 
örnekleri incelenmiştir. 

2009- 
2010 

 Araştırma altyapılarının etkin işletilmesi ve 
yaygın kullanımı hususlarında 2009 ve 2010 
yıllarında Kalkınma Bakanlığı tarafından 
düzenlenen toplantıların sonuç raporları 
incelenerek mevcut durum analizine katkı 
verecek çalışmalar yapılmıştır. 

2010  15 Aralık 2010 tarihinde gerçekleştirilen 
BTYK’nın 22. Toplantısında 2010/203 sayılı 
“Araştırma Altyapıları Yol Haritası ve 
Araştırma Merkezlerine İlişkin İdari ve Yasal 
Düzenlemeler” adıyla bir karar106 alınmıştır. 

2011  Araştırma altyapıları envanteri oluşturmak 
üzere “Üniversite ve Kamu Kurumları 
Araştırma Merkezleri” kitabı hazırlanmıştır.107 

2011  Araştırma altyapılarını işleten ve altyapılardan 
faydalanan paydaş kurum ve kuruluşların görüş 
ve önerilerinin alınması için 30 Haziran - 1 
Temmuz 2011 tarihlerinde Ankara'da bir 
çalıştay düzenlenmiştir. 

                                                 
106 - Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerdeki araştırma merkezlerinin etkin kullanımını ve 
sürdürülebilirliğini sağlamak üzere, merkezlerin özel sektör ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile 
işbirliği kurmaları, yönetimi, sürdürülebilir finansmanı, personel istihdamı, tüm araştırmacılara 7 gün 
24 saat hizmet verebilecek şekilde açık olması, performansların izlenmesi ve değerlendirilmesi gibi 
konularında idari ve yasal düzenlemeler yapılmasına ve; 
-  Ülkemizdeki mevcut ve yapılacak araştırma merkezlerinin konu, yer, işbirlikleri, çalışma alanları ve 
finansman modeli gibi hususların belirlenmesine yönelik olarak Araştırma Altyapıları Yol Haritası 
hazırlanmasına, 
karar verilmiştir. 
107 Kalkınma Bakanlığı, (çevrimiçi)  http://www3.kalkinma.gov.tr/DocObjects/View/10120/ 
Universite_ve_Kamu_Kurumlari_Arastirma_Merkezleri.pdf, 10.01.2017 
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2012  Yükseköğretim kurumları bünyesinde bulunan 
araştırma altyapılarının etkinliğini ve 
sürdürülebilirliğini sağlayacak bir yönetim 
modeli oluşturmak amacıyla Kalkınma 
Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında işbirliği 
yapılmış ve bu çerçevede çok sayıda toplantı 
gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan modelde 
merkezlerin performanslarının izlenmesinin 
TÜBİTAK tarafından yapılması kararlaştırılmış 
ve bu amaçla Kalkınma Bakanlığı, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK 
tarafından “Kalkınma Bakanlığı ile TÜBİTAK 
Arasında Yükseköğretim Kurumları Araştırma 
Merkezlerinin İzlenmesi ve Yeterlik 
Değerlendirmesi Hakkında İşbirliği Protokolü” 
7 Mayıs 2012 tarihinde imzalanmıştır. 

2012  Yukarıda bahsedilen çalışmaların sonuçları da 
dikkate alınarak, Kalkınma Bakanlığı, 
TÜBİTAK ile işbirliği içinde “Yükseköğretim 
Kurumları Araştırma Merkezlerinin Kuruluş ve 
İşleyişleri Hakkında Kanun Taslağı”nı 
hazırlamıştır. 

2012  Kanun Taslağı, Haziran 2012’de görüş için ilgili 
kurumlara gönderilmiş ve kurumlardan gelen 
görüşler taslağa yansıtılmıştır. 

2013  Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda ilgili 
kurum ve kuruluşların katkılarıyla hazırlanan 
Kanun Taslağı’na ilişkin olarak 12 Eylül 2013 
tarihinde Başbakanlıkta ilgili kurumların 
katılımıyla taslağın değerlendirildiği bir toplantı 
yapılmıştır. Başbakanlıkta yapılan toplantıda 
dile getirilen teknik hususlar Kalkınma 
Bakanlığı,  Maliye Bakanlığı, Devlet Personel 
Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 
ve TÜBİTAK Başkanlığından yetkililerin 
katıldığı toplantıda ele alınarak "Araştırma 
Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı Taslağı" nihai hale getirilmiştir. 



210

 
 
 

 210 

DÖNEMLER YIL YAPILAN DÜZENLEMELER, FAALİYETLER, 
KARARLAR 

2013  Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK ile işbirliği 
içerisinde 2013 yılının Mayıs ve Eylül ayları 
içerisinde ilgili araştırma altyapısı konusunda 
uzman akademisyen ve özel sektör 
temsilcileriyle 5 araştırma altyapısını108 
değerlendirmek üzere pilot uygulama olarak her 
biri 2 gün süren saha ziyaretleri 
gerçekleştirilmiştir. 

2013  Kanun taslağı nihai olarak 21/10/2013 
tarihindeki Bakanlar Kurulu’nda Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (TBMM)’ne sevk 
edilmesi için bakanların imzasına açılmıştır. 

 

2007-
2013 

 Planda belirtildiği üzere, “Araştırmacı insan 
gücü nitelik ve nicelik yönünden geliştirilecek 
ve özel sektörde araştırmacı istihdamı teşvik 
edilecektir. Yurtdışındaki Türk 
araştırmacıların, öncelikli alanlar başta olmak 
üzere, yurt içinde istihdam edilmesi için gerekli 
imkanlar sağlanacaktır. Ayrıca, ihtiyaç duyulan 
alanlarda yabancı araştırmacıların Türkiye’de 
istihdam edilmeleri desteklenecektir.” 

 Planda belirtildiği üzere, “Ar-Ge faaliyetleri 
sonucunda oluşan bilginin sanayiye ve üretime 
aktarılmasında görev yapacak Teknoloji 
Transfer Merkezleri kurulacaktır.” 

 Planda belirtildiği üzere, “Orta ve yüksek 
teknoloji sektörlerinde Ar-Ge ve yenilikçilik 
faaliyetlerine ve Ar-Ge altyapısına öncelik 
verilecek, büyük ölçekli yatırım, ortak yatırım 
ve kapsamlı Ar-Ge projeleri desteklenecektir.” 

ONUNCU 
KALKINMA 
PLANI 
(2014-2018) 

2014  30 Nisan 2014 tarihinde TBMM Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonunda Araştırma 
Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun 
tasarısıyla ilgili bilgilendirme yapılmış olup, 7 
Mayıs 2014 tarihinde TBMM Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonunda, 13 Mayıs ve 27 Mayıs 2014 
tarihlerinde ise Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 
kanun tasarısına ilişkin görüşmeler 
tamamlanmıştır. 

                                                 
108 Bu altyapılar; Bilkent UNAM, ODTÜ MEMS, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü, Ankara 
Üniversitesi Hızlandırıcı Merkezi ve Sabancı SUNUM’dur. 
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2014  Araştırma altyapılarının, ekonomik ve 
toplumsal faydalarını azami düzeye çıkarmak 
üzere idari ve mali sürdürülebilirliklerine 
ilişkin düzenlemeler yapan ve başta özel sektör 
olmak üzere tüm paydaşlarla işbirliği ve 
etkileşimlerinin artırılmasını hedefleyen, 
araştırma altyapılarının daha etkin kullanımını 
ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere 
desteklenmesine ilişkin hususları düzenleyen 
6550 sayılı Araştırma Altyapılarının 
Desteklenmesine Dair Kanun 10/07/2014 
tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

 
 
 
 
 
2015 

 Kanun ile araştırma altyapılarının yönetimi, 
finansmanı,  personel yapısı ile izleme, 
değerlendirme ve desteklenmesine ilişkin 
düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. 6550 sayılı 
Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair 
Kanunun uygulamasına ilişkin genel ilkeleri, 
satın alma ve ihale süreçleri ile bütçe ve 
muhasebe işlemlerini göstermek üzere 
hazırlanan üç adet yönetmelik 28/08/2015 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

 Üniversitelerdeki araştırma altyapılarından 
iletişim, insan kaynağı, çalışma alanları, 
makina-teçhizat stoku, projeleri, dış kullanım, 
ödüller ve patent gibi bilgileri almak üzere bir 
veri toplama sistemi (Araştırma Altyapıları 
Veritabanı) geliştirilmiştir. 23 Aralık 2015 
tarihinde bütün devlet ve vakıf üniversitelerine 
resmi yazı gönderilerek bünyelerindeki 
araştırma altyapılarına ilişkin bilgileri 
“Araştırma Altyapıları Veritabanı” sistemine 
girmeleri gerektiği bildirilmiştir. 

2016  Ar-Ge Reform paketi kapsamında 6676 sayılı 
“Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 16/2/2016 
tarihinde 29636 sayılı resmi gazetede 
yayımlanmıştır. 

 6550 sayılı “Araştırma Altyapılarının 
Desteklenmesine Dair Kanun” kapsamında 
kurulan ve Kalkınma Bakanı başkanlığında 
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji ve Milli Eğitim 
Bakanlarından oluşan Kurul ilk toplantısını 25 
Mart 2016 tarihinde gerçekleştirmiştir. 
Kurul’un 1. Toplantısında 2 karar alınmıştır. 

2016  Veri girişi sonrasında yapılan değerlendirme 
neticesinde Kalkınma Bakanlığı yeterlik 
değerlendirmesine aday adayı olmak üzere 6 
araştırma altyapısını Kanun kapsamında 
Sekretarya109  görevini üstlenen TÜBİTAK’a 
iletmiştir. TÜBİTAK altyapılara tüm 
faaliyetlerinin analizini yapabilmek üzere veri 
formlarını ileterek belirli bir süre tayin etmiştir. 

2016  TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı ile birlikte 
2016 yılı Haziran ve Ağustos ayları arasında 6 
araştırma altyapısının yeterlik 
değerlendirmesini önceden almış olduğu 
verilerle birlikte alanında uzman akademisyen 
ve özel sektör temsilcileriyle 3 günlük saha 
ziyaretleri gerçekleştirmiştir. 

2016  TÜBİTAK saha ziyaretleri sonucunda oluşan 
panel değerlendirme sonuçlarını Kurul ve 
Komite110 sekretaryalığı görevini üstlenen 
Kalkınma Bakanlığı’na iletmiştir. 

2016  6550 sayılı Araştırma Altyapılarının 
Desteklenmesine Dair Kanun ve ikincil 
düzenlemeleri uyarınca, Komite ilk 
toplantısını, Araştırma Altyapıları Kurulu’nun 
birinci toplantısına iştirak suretiyle ve aynı 
toplantı gündemi ile gerçekleştirmiştir. İkinci 
toplantısını ise, 13 Aralık 2016 tarihinde 
gerçekleştirmiştir. Toplantıda, yeterlik 
değerlendirmesine tabi tutulan 6 araştırma 
altyapısından hangilerinin başvuru dosyasını 
hazırlayıp Kurul’a sunabileceği, yeterlik almış 
araştırma altyapılarında istihdam edilecek 
personelin mali haklarına ilişkin alt ve üst 
limitler gibi hususlarda Kurul’a sunulmak 
üzere karar önerileri oluşturulmuştur. 

                                                 
109 6550 sayılı Kanun kapsamında Sekretarya, araştırma altyapılarının performansının izlenmesi ve 
değerlendirilmesi ile bu Kanun kapsamında verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere Türkiye 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde oluşturulan birimi ifade etmektedir. 
110 Başkan ve Üyeleri: Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı (Başkan), Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Müsteşarı (Üye), Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı (Üye), YÖK Başkanı (Üye), TÜBİTAK Başkanı 
(Üye). 
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DÖNEMLER YIL YAPILAN DÜZENLEMELER, FAALİYETLER, 
KARARLAR 

2016  22 Aralık 2016 tarihinde ise Komite tarafından 
13 Aralık 2016 tarihli toplantıda oluşturulan 
karar önerileri Kurul tarafından kabul edilerek 
onaylanmıştır. 

2017  4 araştırma altyapısı Kurul’a sunulmak üzere 
yeterlik için başvuru dosyasını Kalkınma 
Bakanlığına göndermiştir. 

2017  Komite 3. Toplantısını 14 Mart 2017 tarihinde 
gerçekleştirmiştir. Başvuru dosyaları ayrıntılı 
olarak görüşülmüş ve tartışılmıştır. 

 

2017  Komite 4. Toplantısını 21 Nisan 2017 tarihinde 
gerçekleştirmiştir. Yeterlik adayı olan altyapı 
müdürleri ve bağlı bulundukları üniversite 
rektörleri de toplantıya katılım sağlamıştır. 

 

2017  Araştırma altyapılarının envanterini 
oluşturmak ve diğer paydaşlarına olan 
görünülürlüğünü artırabilmek amacıyla 
“Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma 
Altyapıları” katalog kitapçığı 
yayımlanmıştır.111 

 

2017  16 Ağustos 2018 tarihinde 4 araştırma 
altyapısı, Kurul’un verdiği yeterlik kararıyla 
tüzel kişilik kazanmıştır. 

 

2017  Tüzel kişilik kazanan araştırma altyapıları 
yönetim kurullarını toplayarak ilk toplantılarını 
gerçekleştirmiştir. Yönetim kurulları da 
kuruluş protokollerini hazırlayarak Kalkınma 
Bakanlığı’na sunmuştur. 

 

2017  Kalkınma Bakanlığı’na sunulan kuruluş 
protokolleri Kurul tarafından onaylanarak, 
Kalkınma Bakanlığı tarafından araştırma 
altyapılarına mali destek aktarılmıştır. 

Kaynak: Kalkınma Planları, Kalkınma Bakanlığı. 

 

 
 

 

                                                 
111 (çevrimiçi)  http://arastirma.kalkinma.gov.tr/wp-
content/uploads/2017/11/Universite_ve_Kamu_Kurumlari_Arastirma_Altyapilari4.pdf 
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EK 8- BTYK Tarafından Belirlenen Öncelikli Alanlara Göre Kamu Yatırım 
Programları Kapsamında Desteklenen Araştırma Altyapılarının Toplam 
Yatırımının İllere Göre Dağılımı (2017 Yılı Fiyatlarıyla, Milyon TL) 
Sağlık Alanında; 

 
 
Enerji Alanında; 
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EK 8- Devamı 
Makine-İmalat Alanında; 

 
 
Gıda Alanında; 
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EK 8- Devamı 
Otomotiv Alanında; 

 
 
Savunma Alanında; 
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EK 8- Devamı 
Uzay Alanında; 

 
 
 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT); 
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EK 10- Mali Destek Mekanizmasının Kamu Kesimi İçin Muhtemel Maliyeti  

Tablo 4.1 ve 4.2’de belirtilen kamu için muhtemel maliyet hesabı, makine-

teçhizat alımı, makine-teçhizat bakım-onarımı, sarf malzemesi, personel ve bina 

bakım-onarım giderleri olmak üzere 5 başlık üzerinden Stata 12.0 programında 

aşağıda özetlenen şekliyle hesaplanmıştır.  

1- Stata 12.0 programında “bysort snf: summarize Q11_1c,d“ komutu verilerek 

aşağıdaki tablo elde edilmiştir. “Q11_1c”, anketin 11. Sorusunun ikinci satırını 

oluşturan makine-teçhizat alımı giderinin 2014-2016 yılları arasındaki toplam 

tutarını ifade etmektedir. “snf” ise ankete katılan araştırma altyapılarının hangi 

sınıfta (merkezi ya da tematik araştırma laboratuvarı) olduğunu göstermektedir. 

 

Yukarıdaki tabloda sınıfı merkezi araştırma laboratuvarı olan bir altyapının 

gider kalemleri arasında yer alan makine-teçhizat alımı kalemi için en küçük 

sayıdan başlamak üzere yüzde 90. veriye denk gelen 4.001.900 TL’nin (3 yıllık 

toplamı ifade etmektedir.) 3’e bölünerek yıllık ortalaması olan 1.333.966 TL 

verisine ulaşılmıştır. Ortalama verisine ise tabloda “mean” olarak verildiği üzere 

1.288.690 TL’nin 3’e bölünmesi ile 429.563 TL verisine ulaşılmıştır. 

99%      7488845        7488845       Kurtosis       4.654583
95%      5020593        5515618       Skewness       1.497733
90%      4001900        5325421       Variance       3.08e+12
75%      2197975        4715764
                        Largest       Std. Dev.       1756217
50%     244769.5                      Mean            1288690

25%      13478.5              0       Sum of Wgt.          60
10%            0              0       Obs                  60
 5%            0              0
 1%            0              0
      Percentiles      Smallest
                                                             
                           Q11_1c

-> snf = Merkezi Araştırma Laboratuvarı
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Yukarıdaki tabloda sınıfı tematik araştırma laboratuvarı olan bir altyapının 

gider kalemleri arasında yer alan makine-teçhizat alımı kalemi için en küçük 

sayıdan başlamak üzere yüzde 90. veriye denk gelen 2.401.922 TL’nin (3 yıllık 

toplamı ifade etmektedir.) 3’e bölünerek yıllık ortalaması olan 800.641 TL 

verisine ulaşılmıştır. Ortalama verisine ise tabloda “mean” olarak verildiği üzere 

1.736.704 TL’nin 3’e bölünmesi ile 578.901 TL verisine ulaşılmıştır. 

2- Stata 12.0 programında “bysort snf: summarize Q11_2c,d“ komutu verilerek 

aşağıdaki tablo elde edilmiştir. “Q11_2c”, anketin 11. Sorusunun ikinci satırını 

oluşturan cihaz bakım-onarım giderinin 2014-2016 yılları arasındaki toplam 

tutarını ifade etmektedir.  

 

Yukarıdaki tabloda sınıfı merkezi araştırma laboratuvarı olan bir 

altyapının gider kalemleri arasında yer alan cihaz bakım-onarımı kalemi için en 

küçük sayıdan başlamak üzere yüzde 90. veriye denk gelen 220.428 TL’nin (3 

yıllık toplamı ifade etmektedir) 3’e bölünerek yıllık ortalaması olan 80.641 TL 

99%     5.60e+07       5.60e+07       Kurtosis       50.19166
95%      3751346        4750000       Skewness       6.951112
90%      2401922        3751346       Variance       5.76e+13
75%      1138722        2747184
                        Largest       Std. Dev.       7589149
50%       361900                      Mean            1736704

25%         2999              0       Sum of Wgt.          54
10%            0              0       Obs                  54
 5%            0              0
 1%            0              0
      Percentiles      Smallest
                                                             
                           Q11_1c

-> snf = Tematik Araştırma Laboratuvarı

99%       784013         784013       Kurtosis       12.40818
95%     395367.5         535792       Skewness       2.896234
90%       220428         403555       Variance       2.06e+10
75%      88981.5         387180
                        Largest       Std. Dev.      143556.2
50%      29341.5                      Mean           84284.85

25%           25              0       Sum of Wgt.          60
10%            0              0       Obs                  60
 5%            0              0
 1%            0              0
      Percentiles      Smallest
                                                             
                           Q11_2c

-> snf = Merkezi Araştırma Laboratuvarı
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verisine ulaşılmıştır. Ortalama verisine ise tabloda “mean” olarak verilen 84.284 

TL’nin 3’e bölünmesi ile 28.095 TL verisine ulaşılmıştır. 

 

Yukarıdaki tabloda sınıfı tematik araştırma laboratuvarı olan bir altyapının 

gider kalemleri arasında yer alan cihaz bakım-onarımı kalemi için en küçük 

sayıdan başlamak üzere yüzde 90. veriye denk gelen 125.000 TL’nin (3 yıllık 

toplamı ifade etmektedir) 3’e bölünerek yıllık ortalaması olan 41.666 TL verisine 

ulaşılmıştır. Ortalama verisine ise tabloda “mean” olarak verilen 93.758 TL’nin 

3’e bölünmesi ile 31.253 TL verisine ulaşılmıştır. 

3- Stata 12.0 programında “bysort snf: summarize Q11_3c,d“ komutu verilerek 

aşağıdaki tablo elde edilmiştir. “Q11_3c”, anketin 11. Sorusunun üçüncü satırını 

oluşturan sarf malzemesi giderinin 2014-2016 yılları arasındaki toplam tutarını 

ifade etmektedir. 

 
Yukarıdaki tabloda sınıfı merkezi araştırma laboratuvarı olan bir altyapının 

gider kalemleri arasında yer alan sarf malzemesi kalemi için en küçük sayıdan 

99%      1943397        1943397       Kurtosis       34.80223
95%       440000         639400       Skewness        5.42938
90%       125000         440000       Variance       8.08e+10
75%        70000         375000
                        Largest       Std. Dev.      284266.7
50%         7950                      Mean           93758.41

25%            0              0       Sum of Wgt.          54
10%            0              0       Obs                  54
 5%            0              0
 1%            0              0
      Percentiles      Smallest
                                                             
                           Q11_2c

-> snf = Tematik Araştırma Laboratuvarı

99%      1956439        1956439       Kurtosis       23.20884
95%     582932.5         752857       Skewness       3.932149
90%       434993         640000       Variance       8.58e+10
75%       284679         525865
                        Largest       Std. Dev.      292879.4
50%      77022.5                      Mean           191403.5

25%      27345.5              0       Sum of Wgt.          60
10%         9868              0       Obs                  60
 5%            0              0
 1%            0              0
      Percentiles      Smallest
                                                             
                           Q11_3c

-> snf = Merkezi Araştırma Laboratuvarı
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başlamak üzere yüzde 90. veriye denk gelen 434.993 TL’nin (3 yıllık toplamı 

ifade etmektedir) 3’e bölünerek yıllık ortalaması olan 144.998 TL verisine 

ulaşılmıştır. Ortalama verisine ise tabloda “mean” olarak verilen 191.403 TL’nin 

3’e bölünmesi ile 63.801 TL verisine ulaşılmıştır. 

 
Yukarıdaki tabloda sınıfı tematik araştırma laboratuvarı olan bir altyapının 

gider kalemleri arasında yer alan sarf malzemesi kalemi için en küçük sayıdan 

başlamak üzere yüzde 90. veriye denk gelen 760.000 TL’nin (3 yıllık toplamı 

ifade etmektedir) 3’e bölünerek yıllık ortalaması olan 253.333 TL verisine 

ulaşılmıştır. Ortalama verisine ise tabloda “mean” olarak verilen 191.403 TL’nin 

3’e bölünmesi ile 109.623 TL verisine ulaşılmıştır. 

4- Stata 12.0 programında “bysort snf: summarize Q11_7c,d“ komutu verilerek 

aşağıdaki tablo elde edilmiştir. “Q11_7c”, anketin 11. Sorusunun yedinci satırını 

oluşturan personel giderinin 2014-2016 yılları arasındaki toplam tutarını ifade 

etmektedir. 

 

99%      3099802        3099802       Kurtosis       12.96537
95%      1963321        2101879       Skewness       3.036211
90%       760000        1963321       Variance       3.37e+11
75%       358587        1030000
                        Largest       Std. Dev.      580703.5
50%       112500                      Mean           328870.9

25%         2997              0       Sum of Wgt.          54
10%            0              0       Obs                  54
 5%            0              0
 1%            0              0
      Percentiles      Smallest
                                                             
                           Q11_3c

-> snf = Tematik Araştırma Laboratuvarı

99%      1973476        1973476       Kurtosis       41.47709
95%     413331.5         450000       Skewness       5.977205
90%       208052         413628       Variance       7.41e+10
75%            0         413035
                        Largest       Std. Dev.      272235.2
50%            0                      Mean              68812

25%            0              0       Sum of Wgt.          60
10%            0              0       Obs                  60
 5%            0              0
 1%            0              0
      Percentiles      Smallest
                                                             
                           Q11_7c

-> snf = Merkezi Araştırma Laboratuvarı
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Yukarıdaki tabloda sınıfı merkezi araştırma laboratuvarı olan bir 

altyapının gider kalemleri arasında yer alan personel gideri kalemi için en küçük 

sayıdan başlamak üzere yüzde 90. veriye denk gelen 208.052 TL’nin (3 yıllık 

toplamı ifade etmektedir) 3’e bölünerek yıllık ortalaması olan 69.351 TL verisine 

ulaşılmıştır. En küçük sayıdan başlamak üzere yüzde 95. veriye denk gelen 

413.331 TL’nin (3 yıllık toplamı ifade etmektedir) 3’e bölünerek yıllık ortalaması 

olan 137.777 TL verisine ulaşılmıştır. Personel giderine ilişkin olarak veri azlığı 

sebebiyle Tablo 4.2’de alt ve üst limit olarak yüzde 50-90 yerine yüzde 90-95 

kullanılmıştır. Ortalama sütunundaki değeri olarak ise yüzde 90. veri alınmıştır. 

 
Yukarıdaki tabloda sınıfı tematik araştırma laboratuvarı olan bir altyapının 

gider kalemleri arasında yer alan personel gideri kalemi için en küçük sayıdan 

başlamak üzere yüzde 90. veriye denk gelen 960.962 TL’nin (3 yıllık toplamı 

ifade etmektedir) 3’e bölünerek yıllık ortalaması olan 320.321 TL verisine 

ulaşılmıştır. En küçük sayıdan başlamak üzere yüzde 95. veriye denk gelen 

1.530.124 TL’nin (3 yıllık toplamı ifade etmektedir) 3’e bölünerek yıllık 

ortalaması olan 510.041 TL verisine ulaşılmıştır. Personel giderine ilişkin olarak 

veri azlığı sebebiyle Tablo 4.2’de alt ve üst limit olarak yüzde 50-90 yerine yüzde 

90-95 kullanılmıştır. Ortalama sütunundaki değeri olarak ise yüzde 90. veri 

alınmıştır. 

5- Stata 12.0 programında “bysort snf: summarize Q11_9c,d“ komutu verilerek 

aşağıdaki tablo elde edilmiştir. “Q11_9c”, anketin 11. Sorusunun dokuzuncu 

satırını oluşturan bina bakım-onarım giderinin 2014-2016 yılları arasındaki toplam 

tutarını ifade etmektedir. 

99%      2331892        2331892       Kurtosis       9.202157
95%      1530124        2005000       Skewness       2.533103
90%       960962        1530124       Variance       2.59e+11
75%       297000        1055315
                        Largest       Std. Dev.      509176.3
50%            0                      Mean           251556.7

25%            0              0       Sum of Wgt.          54
10%            0              0       Obs                  54
 5%            0              0
 1%            0              0
      Percentiles      Smallest
                                                             
                           Q11_7c

-> snf = Tematik Araştırma Laboratuvarı
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      Yukarıdaki tabloda sınıfı merkezi araştırma laboratuvarı olan bir altyapının 

gider kalemleri arasında yer alan bina bakım-onarımı kalemi için en küçük 

sayıdan başlamak üzere yüzde 90. veriye denk gelen 77.241 TL’nin (3 yıllık 

toplamı ifade etmektedir) 3’e bölünerek yıllık ortalaması olan 25.747 TL verisine 

ulaşılmıştır. Ortalama verisine ise tabloda “mean” olarak verilen 31.224 TL’nin 

3’e bölünmesi ile 10.408 TL verisine ulaşılmıştır. 

 
  Yukarıdaki tabloda sınıfı tematik araştırma laboratuvarı olan bir 

altyapının gider kalemleri arasında yer alan bina bakım-onarımı kalemi için en 

küçük sayıdan başlamak üzere yüzde 90. veriye denk gelen 100.000 TL’nin (3 

yıllık toplamı ifade etmektedir) 3’e bölünerek yıllık ortalaması olan 33.333 TL 

verisine ulaşılmıştır. Ortalama verisine ise tabloda “mean” olarak verilen 28.867 

TL’nin 3’e bölünmesi ile 9.622 TL verisine ulaşılmıştır.

99%       554488         554488       Kurtosis       21.22059
95%       211863         342938       Skewness        4.12018
90%      77241.5         228534       Variance       8.40e+09
75%      10769.5         195192
                        Largest       Std. Dev.      91629.84
50%            0                      Mean           31224.22

25%            0              0       Sum of Wgt.          60
10%            0              0       Obs                  60
 5%            0              0
 1%            0              0
      Percentiles      Smallest
                                                             
                           Q11_9c

-> snf = Merkezi Araştırma Laboratuvarı

99%       619031         619031       Kurtosis       29.66606
95%       178135         208105       Skewness        4.90025
90%       100000         178135       Variance       8.94e+09
75%            0         174819
                        Largest       Std. Dev.      94559.62
50%            0                      Mean           28867.76

25%            0              0       Sum of Wgt.          54
10%            0              0       Obs                  54
 5%            0              0
 1%            0              0
      Percentiles      Smallest
                                                             
                           Q11_9c

-> snf = Tematik Araştırma Laboratuvarı
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