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Yönetim Uygulama ve

Araflt›rma Merkezi

MESS-Üniversite Ortak Araflt›rma
Merkezleri

MESSüyesi firmalar›n 2004 y›l› toplam
cirosunu 35 milyar $ olarak tah-

min ediyorum. Bat› ülkelerinde gördü¤ümüz yaklafl›m
ile y›lda 1,05 milyar $’›n Ar-Ge için ayr›lmas› ve kulla-
n›lmas›n› bekleyebiliriz. Bu fonun üçte ikisini firmalar
kendi bünyelerindeki Ar-Ge projelerinin finansman›nda
kullanmal›lar. 

Di¤er üçte biri olan 350 milyon $’›n 5 y›l içinde tüm

üniversitelerde kurulacak MESS - Üniversite Ortak Arafl-
t›rma Merkezleri’nde kullan›lmas›n› öneriyorum. Farkl›
üniversitede kurulacak merkezler ile sürdürülebilir tek-
nolojik yetenek ve kapasite gelifltirmenin tüm yurda ya-
y›lmas›n› sa¤layabiliriz. 

Mevcut rekâbet kanunlar›na göre firmalar›n Ar-Ge
düzeyinde yak›n iflbirli¤i yapmalar›n›n mevzuata ayk›r›
olmad›¤›n›, TÜB‹TAK’›n 1505 say›l› “Üniversite - Sana-
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yi Ortak Araflt›rma Merkezi Destek Program›”n›n var
olufluna dayand›r›yorum.

TÜB‹TAK Üniversite - Sanayi Ortak Araflt›rma
Merkezi Destek Program›

TÜB‹TAK 1505 program› kapsam›nda 2005 sonu

itibariyle 6 merkez kurulmufl ve bu merkezlere yaklafl›k

1,7 milyon ABD $ hibe yap›lm›flt›r. Program hakk›nda-

ki baz› bilgileri paylaflmak istiyorum.

Program›n amac›, üniversitelerde yürütülen araflt›rma-

lar› endüstriyel ve teknolojik geliflmeler yönünde ve sa-

nayicinin gereksinim duydu¤u konularda kurgulayarak,

bu konularda bilgi birikim sa¤lamak ve endüstriyel

araflt›rma konular›nda deneyimli mezunlar yetifltirmek,

merkezde a¤›rl›kl› olarak yüksek lisans ve doktora ö¤-

rencilerinin çal›flmalar›n› sa¤layarak üniversitenin arafl-

t›rma potansiyelini art›rmak ve belli bir sürede, sürekli

geliflme gösteren gelir-gider dengesini kurmufl merkez-

leri oluflturarak üniversite-sanayi iflbirli¤inde süreklilik

sa¤lamak olarak tan›mlan›yor. 

Üniversiteler, en az 3 sanayi kuruluflu ile veya bir sa-

nayi flemsiye kuruluflu ile birlikte baflvurabiliyor.

ÜSAMP kapsam›nda iflbirli¤i merkezi kurulmas› üç afla-

mal› baflvuru (baflvuru formlar›na TÜB‹TAK internet site-

sinden ulafl›labiliyor) sürecini içeriyor: 

1. ‹lk Baflvuru: ÜSAMP-100 ile baflvuru yap›l›yor.  

2. Planlama Dönemi Çal›flmalar›:  ÜSAMP-300 for-

mu ile baflvuru yap›l›yor.  

3. Kurulufl ‹çin Baflvuru: ÜSAMP-500 formu ile bafl-

vuru yap›l›yor.

Baflvuru için bir dönem k›s›tlamas› olmay›p baflvuru

de¤erlendirme süresi her bir aflama için yaklafl›k bir

ay. Uygulama Esaslar›’na uygun olarak, s›ras›yla ‹lk

Baflvuru, Planlama Dönemi Çal›flmalar›, Kurulufl ‹çin

Baflvuru aflamalar›n›n de¤erlendirmelerinin yeterli ve

olumlu bulunmas› halinde TÜB‹TAK Bilim Kurulu taraf›n-

dan Merkez kurulma karar› al›n›yor.
Destek süresi 5 y›l ve TÜB‹TAK Bilim Kurulu karar› ile

5 y›ldan sonra süre uzat›m› yap›labiliyor. Destek, sa-
nayici katk›s›ndan fazla olmamak üzere TÜB‹TAK tara-
f›ndan hibe olarak veriliyor. TÜB‹TAK, hibeyi, Bilim Ku-

rulu toplant›s›nda kurulufl karar› al›nmas›n›n ard›ndan,
sanayici katk›s›n›n merkez hesab›na yat›r›lmas›ndan
sonra Bilim Kurulu karar› ile yap›yor. Kültürel de¤iflimin
yerleflmesi için TÜB‹TAK iliflkisinin en az 10 y›l sürmesi-
ni kuvvetle öneriyorum.

TÜB‹TAK Bilim Kurulu’nca al›nan karar belirli bir de-
neme süresini de öngörebiliyor. Deneme süresi içinde
beklenen geliflmeyi gösteremeyen merkezler için TÜB‹-
TAK statüsünün ve deste¤inin devam ettirilmemesi kara-
r› verilebiliyor. Fikrî ve s›naî haklar› içeren sonuçlar›n
kullan›m›, sözleflmeye ba¤l› olarak, Merkez’e ya da
araflt›rma talep eden sanayi kurulufluna ait olabiliyor.

TÜB‹TAK program›n› inceledikten sonra takip eden
bölümlerde ABD’deki benzer uyuglamalardan bahset-
mek istiyorum.

ABD’de Mühendislik Araflt›rma Merkezleri

1985 y›l›nda ABD Ulusal Bilim Vakf› (NSF) önderli-
¤inde mühendislikte yeni ç›¤›rlar açmak ve uluslararas›
pazarlarda ABD'nin pay›n› art›rmak amac›yla Mühen-
dislik Araflt›rma Merkezleri kurulmufltur. 

Takip edilecek araflt›rma ve yönetim plan›n›n çeflitli
alternatiflerinin belirlendi¤i, tart›fl›ld›¤› ve sanayi kuru-
lufllar›n›n böyle bir merkeze olabilecek ilgilerinin tespit
edildi¤i birinci y›l için deste¤i NSF veriyor. Planlama
baflar›l› olursa befl y›l süreyle NSF destek vermeye de-
vam ediyor. Bu süre sonunda merkez kendi ayaklar›
üzerinde durabilmeyi baflarmak zorunda, çünkü NSF
deste¤i kesiliyor. 

1987’de 39 merkezden 7'si NSF deste¤i almay› dur-
durmufl, 32'si befl y›ll›k destek program› çerçevesinde ça-
l›flmalar› yürütmüfl. 1995 sonu itibariyle 29 merkez faali-
yete devam ediyor. Di¤er bir kayna¤a göre, 1990 so-
nunda, 1984 Ulusal Ortak Araflt›rma Kanunu’na uygun
bir flekilde kayda geçmifl Ar-Ge ortakl›¤› say›s› 137 imifl.
Ortakl›kta üye say›s› 2 ile 93 aras›nda de¤ifliyormufl.

Kritik Baflar› Faktörleri

Mühendislik Araflt›rma Merkezleri’nde belirlenen alt›
ortak özellik flunlar:

1. Kuvvetli lider: Merkez direktörü, konusunda uz-
man kabul edilen, teknik baflar›s›n› ispatlam›fl, üniversi-



MERCEK 1 2 3

te yönetimi ile ö¤retim üyelerinin sayg›s›n› kazanm›fl ve
firmalar›n yo¤un olarak dan›flman olarak yararland›kla-
r› bir bilim adam›. 

2. Sanayinin yo¤un kat›l›m›: 6-10 firma planlama
dönemi sonunda 200.000-300.000 dolar vermeyi
kabul etmifl. 

3. Sanayi/Üniversite Araflt›rma Uyumu: Firmalar›n
araflt›rma personel ve tesisleri merkezinkine eflde¤er-
de. 

4. Yo¤un Üniversite Deste¤i: Üniversite, merkeze yer
ve alet vererek destek oluyor. Projelerden kesilen üni-
versite pay› azalt›lm›fl; ö¤retim üyelerinin ve di¤er üni-
versite destek personelinin kat›l›m› teflvik edilmifl. 

5. Yo¤un Firma Personeli Kat›l›m›: Firma temsilcileri
y›lda en az 2-3 defa merkezdeki toplant›lara kat›l›p
merkezin araflt›rma program›na teklif getiriyor, de¤er-
lendiriyor ve kabul ediyor.

6. Firmalarda ileri gelifltirme faaliyetleri: Kat›lan fir-
malar merkezde üretilen bilgiyi kullanmay› ve uygula-
maya koymay› mümkün k›lan gelifltirme bölümlerine sa-
hip. MESS üyesi firmalar, sat›fllar›n›n %2’sini firma için-
deki Ar-Ge çal›flmalar› için ay›rmal›lar. 

Ar-Ge Ortakl›klar› ve A¤lar›

MESS - Üniversite Ortak Araflt›rma Merkezleri kurar-
ken at›lmas› gereken ad›mlarda çok dikkatli olmak zo-
runday›z. MESS üyesi firmalar ile üniversiteler aras›n-
da oluflacak ve geliflecek yak›n iliflkinin ilk aflamalar›n-
da taraflar›n beklentilerinin do¤ru belirlenmesi gereki-
yor. Merkez üyelerinin motivasyonlar›n›n örtüflmesi ve
birbirini desteklemesi çok önemli. 

Yaz›n taramas› sonucu, Ar-Ge’de iflbirli¤i ortakl›klar›-
n›n ortaya ç›kmas›n› etkileyen flu faktörlere ulafl›yoruz:

1. Karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k: MESS üyeleri ayn› çat› alt›n-
da topland›klar›na göre karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤›n fark›nda
olmal›lar:

a. Yeni pazara girifl,
b. D›fl pazarda artan rekabet,
c. Teknolojide artan rekabet,
d. Kurumsal de¤iflimler (mevzuat zorlamalar›).
2. Benzer ilgiler, ç›karlar: MESS üyeleri ürün gelifl-

tirme ve standartlar›n oluflturulmas› konular›nda iflbirli¤i
yapabilirler.

a. Yeni ürün gelifltirme,
b. Yeni teknoloji süreçleri gelifltirme,
c. Kaynak paylafl›m›,
d. Kaynak gelifltirme,
e. Teknik standart gelifltirme,
f. Performans iyilefltirme,
g. Ayn› sektörde bulunma,
h. Benzer örgütsel özellikler,
i. Mevcut iliflkiler ve ba¤lar.
3. Harekete geçirici kurulufl: Ortakl›¤›n somutlafla-

bilmesi, proje bafllat›c›s›n›n hem MESS, hem de TÜB‹-
TAK olmas›yla çok kolaylaflabilir:

a. Projeye sahiplenen kiflinin varl›¤›,
b. Projeye sahiplenen firman›n/derne¤in varl›¤›,
c. Projeye sahiplenen kamu birimin varl›¤›.
4. Ortaklar›n seçilmesi: 
a. Temasa geçilen kurulufllarda aç›kl›k,
b. Temas›n derinli¤i.
5. Alan belirlenmesi: Merkezlerin kurulma aflama-

s›nda üye firmalar›n ortak araflt›rma alanlar› ve araflt›r-
ma sorular›n›n üzerinde fikir birli¤i sa¤lamalar› çok
önemli. Bu uzlafl› için gereken tüm zaman ayr›lmal› ve
süreç etkin bir flekilde yönetilmelidir.

a. Ortakl›k yap›s› hakk›nda bafllang›çtaki  benzer
görüfller,

b. Amaçlar hakk›nda bafllang›çtaki  benzer görüfller,
c. Operasyonlar hakk›nda bafllang›çtaki  benzer gö-

rüfller,
d. Enformasyon paylafl›m derecesi,
e. ‹lk görüflmeler ve pazarl›klardaki çat›flma düzeyi,
f. Araflt›rma için baflka alternatiflerin düflünülmemesi.
6. Beklentilerde süreklilik: Ortak çal›flma süresi uza-

d›kça artacak karfl›l›kl› güven projenin, di¤er bir deyifl-
le merkezin süreklili¤ini güvence alt›na alacak:

a. Ortakl›ktan ayr›n›lmayaca¤›n› taahhüt eden kay-
nak sunumu,

b. Belirli bir süre için üyelik taahhüdü,
c. Ek kaynaklar›n taahhüdü,
d. Faaliyetlere aktif kat›lan üye,
e. Carî alternatiflerin yoklu¤u.
7. Formel yap›: Ortaklar aras›ndaki iletiflimi art›ra-

cak ve kolaylaflt›racak bri formel yap›, merkezin orga-
nik geliflmesini mümkün k›lacakt›r:
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a. Büyüklük,
b. Üyelik s›n›rlar› - teknoloji transferi,
c. Üyelik s›n›rlar› - yabanc› firma üyeli¤i,
d. Yönetim kurulu üye say›s›,
e. Tüzel kiflili¤in sona erdirilmesi prosedürünün varl›¤›,
f. Tek noktada yerleflik merkez (her üniversitedeki

merkezin ba¤›ms›z olmas› sonucunu ç›kar›yorum).
8. Ö¤renme: MESS, tüm merkezlerdeki üye firmalar-

da gerçekleflecek ö¤renme ve yetenek geliflmelerinin
yak›n takipçisi olmal›. Ö¤renmenin gerçekleflmemesi,
merkezin varl›¤›n› tehlikeye düflürür:

a. Merkezin standart gelifltirmesi ve hedefleri gerçek-
lefltirmesi,

b. Merkezin yeni ürün ve süreç gelifltirmesi,
c. Merkezin araflt›rma teknik bilgisini art›rmas›,
d. Üye firmalar›n üyelik ile teknik ve stratejik getiri el-

de etmesi,
e. Üye firmalara teknoloji transferi mekanizmalar›n›n

etkinli¤i,
f. Üye firma çal›flanlar›na teknoloji transferi mekaniz-

malar›n›n etkinli¤i.
9. Artan memnuniyet ve sahiplenme: Baflar›l› iflbir-

li¤i, kendi kendini destekleyen bir yap›ya sahip. Ortak-
lar aras›nda geliflecek eflit paylafl›m, verimlilik, etkinlik,
artan uyum kabiliyeti, merkezin yaflama flans›n› art›r-
cakt›r:

a. Çal›flanlardaki de¤iflimler,
b. Üye say›s›ndaki de¤iflimler,
c. Bütçedeki de¤iflimler,
d. Yeni kurulufllararas› iliflkilerin yarat›lmas›,
e. Ortak araflt›rma merkezi yöneticilerinin üye kuru-

lufllarla iliflkilerden memnuniyeti,
f. fiirket yöneticilerinin genel memnuniyet düzeyi.

Öneriler

MESS - Üniversite Ortak Araflt›rma Merkezleri’nin ku-
rulmas›n›n zaman›n›n geldi¤ini düflünüyorum. Sektörün
büyüklü¤ü ile destekleyici mevzuat›n varl›¤› bu hamle-
ye destek veriyor.

Kurulacak MESS - Üniversite Ortak Araflt›rma Mer-
kezleri'yle mühendislik ve temel bilim dallar› birbirleri-
ne yaklafl›p disiplinleraras› iflbirli¤i sayesinde canl›l›k
kazanabilecek. Merkezler, temel araflt›rma ile mühen-

dislik araflt›rmas›n›, e¤itim ve sanayi ortakl›¤›n› bir ara-
ya getirecek. 

Ulusal ve endüstriyel öneme sahip bir alana dikkatle-
ri yo¤unlaflt›r›p temel bilgi üretmek amac›yla ö¤retim
üyelerine ve ö¤rencilere disiplinleraras› araflt›rma yap-
ma flans›n› verecek olan Ortak Araflt›rma Merkezle-
ri’nin baflar›s› firmalar›n kat›l›m derecesine ba¤l›. Ba-
flar› için gereken her iki yöndeki bilgi ak›fl›yla, merkez-
ler, endüstriyi ilgilendirecek alanlarda yeni bilgi ve ye-
nilikçi fikirlerin kayna¤› olacak, firmalar ise, mühendis-
lik uygulamalar› ve problemli alanlar hakk›nda bilgi
aktararak finansman/ekipman deste¤i sa¤layacak. 

MESS üyesi firmalar›n temsilcileri, ortak araflt›rma
merkezleri bünyelerinde üniversitelerde e¤itim ve arafl-
t›rma programlar›n› belirleyen kurullarda görev almal›,
ve/veya bir y›la varan sürelerle üniversitelerdeki arafl-
t›rma çal›flmalar›na bilfiil kat›lmal›. Bu tür iflbirli¤i ile
yeni dersler oluflturulup, yeni metodolojiler gelifltirilebi-
lir. Araflt›rma ve e¤itim aras›ndaki yak›n iliflki nedeniy-
le, mühendislik sistemlerinin entegrasyonunu ve yöneti-
mini yak›ndan yaflayacak olan ö¤renciler böylece ge-
lece¤in gittikçe karmafl›klaflan mühendislik prati¤ine
haz›rlanm›fl olacaklar. 

Üniversiteler ve MESS üyeleri, araflt›rma merkezlerin-
de kaynaklar›n› paylaflarak ortak araflt›rma ve gelifltir-
me faaliyetlerinde ortak karar almay› kabul ediyor ola-
caklar. Bu AB tam üyeli¤i yolunda ataca¤›m›z çok
önemli bir ad›m olur.

MESS - Üniversite 
Ortak Araflt›rma Merkezleri’nin
kurulmas›n›n zaman› geldi.




