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Özet

Üniversitelerin üç temel misyonu vard›r: bilgiyi üretmek, bilgiyi yaymak ve topluma hizmet etmek. Bunlardan
birincisi literatürü takip ederek edinilen bilgi ›fl›¤›nda planlanan deneylerle laboratuvarda güncel veri toplamak ile
gerçeklefltirilir. ‹kincisinde, elde edilen güncel veriyi yaz›l› veya sözlü olarak yay›nlayarak bilgiyi yayar. Sonuncu-
sunda ise toplumun bilgi ve birikim bak›m›ndan önünde olan üniversite topluma baz› sorunlar› çözmede katk›da
bulunur. Bu çal›flmada birinci konu olan veri üretimi ve bunun rasyonalize edilmesi konusunda ‹zmir Yüksek Tek-
noloji Enstitüsü (‹YTE) Malzeme Araflt›rma Merkezi (‹YTE-MAM) tecrübesi aktar›lacakt›r. Sanayi firmalar›n›n
katma de¤eri yüksek ürün üretebilmelerinin ön flart› öncelikle kendi ürünlerini gelifltirmeleridir. Bunun için de
üniversitelerde bulunan ve güncel cihazlarla donat›lm›fl laboratuvarlar büyük önem tafl›maktad›r. Türk üniversite-
leri son y›llarda araflt›rma makina teçhizat altyap›s› bak›m›ndan geliflmifl bat›l› ülkelerin üniversite laboratuvarlar›
ile boy ölçüflecek konuma gelmifltir. Ancak sa¤l›kl› ve güncel veri toplaman›n ön flart› deneyimli personel ve ve-
rimli bir iflletme modeli ile çal›flt›r›lan laboratuvarlarla gerçekleflebilir. Tek disiplinli ve içine kapan›k bölüm yap›-
s›n›n d›fl›nda çok disiplinli ve farkl› bölümlerden araflt›rmac›lar› bünyesinde bulunduran merkezler üniversiteden
çevresine bilgi ak›fl› köprüsü görevi görmektedir. Türk üniversitelerinde araflt›rma laboratuvarlar›nda s›kça rastla-
nan sorunlar deneyimli teknik personel eksikli¤i, cihaza eriflimde zorluk, cihaz›n kalibre tutulmamas›, teknik des-
te¤in geç gelmesi gibi s›ralanabilir. Bu sorunlar›n afl›lmas›nda üniversite çap›nda ve d›fl›nda herkesin kullan›m›na
aç›k merkez laboratuvar modelinin en etkin çözüm oldu¤u ‹YTE-MAM örne¤inde geçti¤imiz 10 y›lda gözlenmifl-
tir. Bu tür merkez laboratuvarlar randevu sistemiyle çal›flarak sanayi firmalar›ndan gelen taleplere h›zla cevap ve-
rebilmektedir. 2001 y›l›nda kurulan ‹YTE-MAM kampüste bulunan yüksek maliyetli makina teçhizat› bünyesin-
de toplayarak malzeme teknolojileri alan›nda kampüs içi ve kampüs d›fl›nda akademik veya sanayi kökenli araflt›r-
mac›lara randevu sistemiyle hizmet vermektedir.

Anahtar kelimeler: Merkez laboratuvar, üniversite, analiz, araflt›rma, ‹YTE, ‹YTE-MAM.

Girifl
Uluslararas› rekabetçi pazarda firmalar›n idameleri kulland›klar› teknoloji ile yak›ndan iliflkilidir. Günümüzde

özellikle de geliflmifl ülkelerde, baflta Amerika Birleflik Devletleri (ABD) olmak üzere teknoloji gelifltirme ve tek-
noloji transferinde araflt›rma üniversiteleri ve bu üniversitelerdeki araflt›rma merkezleri özel sektör için oldukça
önemli bir potansiyel kaynak oluflturmaktad›r. Araflt›rma üniversitelerinin temel fonksiyonu Araflt›rma ve Gelifl-
tirme (ARGE) faaliyetleri ve lisansüstü e¤itimidir. Araflt›rma üniversitelerinin belki de ilk örne¤i ABD’de 1876 y›-
l›nda Göteberg Üniversitesinden (Almanya) sonra kurulan John Hopkins University’dir. John Hopkins Univer-
sity daha sonra bu ülkede kurulan 60’a yak›n araflt›rma üniversitesi için model oluflturmufltur. ABD’deki araflt›rma
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üniversitelerinin genel yap›s› ikinci dünya savafl› esnas›nda de¤iflerek, Massachussetts Institute of Technology
(MIT) benzeri yap›da birçok araflt›rma merkezi olan seçkin araflt›rma enstitülerine dönüflmüfllerdir. Bafllang›çta
Federal Hükümet taraf›ndan finanse edilen ve daha sonra özel sektörün artan deste¤i ile geliflen MIT’nin araflt›r-
ma merkezleri ülke ekonomisine oldukça büyük bir katk› sa¤lamaktad›r. Bu merkezlerdeki araflt›rmalar›n sonucun-
da birçok yan firma (spin-offs) kurulmufltur. 

‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (‹YTE), ülkenin bilim insan› ve nitelikli mühendis ihtiyac›n› karfl›lamak
amac›yla 1992 y›l›nda kurulmufl bir yüksekö¤retim kurumudur. Türkiye genelinde bu amaç do¤rultusunda kurul-
mufl iki enstitüden biridir. Di¤er devlet ve vak›f üniversitelerin gibi Merkezi Üniversite girifl s›nav› ile lisans prog-
ramlar›na ö¤renci alan ‹YTE, kurulufl amac› ile di¤er emsal yüksekö¤retim kurumlar›na göre farkl›l›k göstermek-
tedir. ‹YTE’nin temel kurulufl amac› lisansüstü odakl› e¤itim vermektir. Her ne kadar lisans e¤itimi mevcut olsa
da lisans/lisansüstü ö¤renci oran› 3 civar›nda olup bu de¤er di¤er üniversitelere k›yasla oldukça yüksektir. 

Ülkemizde üniversite/araflt›rma merkezleri-endüstri iflbirli¤i halen istenilen düzeylerde de¤ildir. Merkez say›-
lar›n›n azl›¤›, endüstrinin üniversite olanaklar›na yeterli seviyede ulaflamamas›, merkez-endüstri iflbirli¤i sonucun-
da ç›kacak potansiyel faydalar› tasarlayamamas› ve benzeri birçok nedenlerden dolay› bahsedilen iflbirli¤i istenilen
düzeyde gerçekleflememektedir. Bu makalede yaklafl›k on y›ld›r ‹YTE bünyesinde yer alan ‹zmir Yüksek Tekno-
loji Enstitüsü Malzeme Araflt›rma Merkezi’nin (‹YTE-MAM) ‹YTE’nin araflt›rma ve e¤itim kapasitesine ve en-
düstriye katk›lar› irdelenecektir. Bu süre zarf›nda edinilen deneyim bu tür merkezlerin gelece¤ini konusunda ol-
dukça önemli projeksiyonlar çizecektir. 

Araflt›rma Merkezleri
Araflt›rma merkezleri hükümet kurulufllar›, özel sektör ve üniversite d›fl› kaynaklarla disiplinler aras› araflt›rma-

lar› yürüten üniversiteye ba¤l›, ancak yap›s› üniversitenin di¤er birimlerinden daha esnek olan organizasyonlard›r
(Feller et al., 2002; Boardman et al., 2008; Boardman et al., 2011; Youtie et al., 2011). Araflt›rma merkezlerini tek
disiplinli üniversite birimlerinden (bölümlerden) ay›ran belirgin özellikler aras›nda çoklu disiplinler yap›da olmala-
r›; üniversitenin farkl› bölümlerinden araflt›rmac›lar› bünyesine bulundurmalar› ve üniversiteden çevresine bilgi ak›-
fl›n› sa¤layan bir köprü konumumda olmal›d›r. Hükümetlerin ARGE kaynaklar›nda k›s›tlamalara gitmeleri duru-
munda, merkezler endüstri ile daha fazla iflbirli¤i yapma iste¤indedirler. Merkezler, teknoloji gelifltirmede ve arafl-
t›rmalar› konular›nda yönelmelerde firmalar›n market bilgisine ihtiyaç duyarken, firmalar özellikle ARGE faaliyet-
leri için olanaklar›n az oldu¤unda üniversitelerle birlikte çal›flmak isterler. Bunlar›n d›fl›nda, Merkez-endüstri iflbir-
li¤i afla¤›da nedenlerden dolay› da bafllayabilir; Firmalar herhangi bir problemlerini çözmek için merkezlerden yar-
d›m isteyebilirler, teknoloji gelifltiren merkezler ilgili firmalara araflt›rma projesi önerebilirler, firmalar›n yard›m is-
tedikleri üçün taraflar araflt›rma merkezlerine baflvurabilirler ve üçüncü bir taraf merkezlerle iflbirli¤i için firmalara
öneri sunabilir (Lee ve di¤erleri 2004). Merkezlerden teknoloji transferi mekanizmalar› flöyle s›ralanabilir; Yay›n-
lar, dan›flmanl›k ve teknik servis sa¤lama, de¤iflim programlar›, ortak ARGE giriflimi, ortak ARGE anlaflmas›, lisans,
kontrat araflt›rmalar›, teknopark, inkübatör, e¤itim ve yan firmalar (spin-offs) (Lee ve di¤erleri, 2004).

Malzeme Araflt›rma Merkezi  
‹YTE-MAM 2001 y›l›nda, ‹YTE bünyesinde gerçeklefltirilen deneysel çal›flmalara ve endüstriye test/analiz

hizmeti sa¤lamak amac›yla kurulmufltur. ‹YTE-MAM Enstitü paydafllar›nca ortaklafla kullan›lan laboratuvar ekip-
manlar›n›n ve ölçüm cihazlar›n›n tek çat› alt›nda topland›¤› Rektörlü¤e ba¤l› bir birimdir. ‹YTE-MAM’da bulu-
nan tüm cihazlar tüm paydafllar›n kullan›m›na aç›kt›r. Süreklili¤i ve kaliteyi esas alan Merkez, araflt›rmac›lara ve
endüstriye kesintisiz hizmet vermektedir. Merkezde, ilk gelene servis yap›l›r ilkesi kuruluflundan itibaren esas al›na-
rak etkin bir çal›flma atmosferi sa¤lanmaya çal›fl›lm›flt›r. ‹YTE MAM herhangi bir bölüme ba¤l› olmadan ve ilgili
tüm bölüm temsilcilerinden oluflan bir yürütme kurulu ile olan yönetilmektedir. Merkez müdürü Rektör taraf›n-
dan seçilmektedir. Günlük operasyonlar müdür ve yard›mc›s› taraf›ndan yürütülürken, geliflim ve iflleyifl stratejisi
yönetim kurulu taraf›ndan belirlenmektedir. ‹YTE-MAM, 450 metrekare kapal› alanda, 5 uzman ve iki idari per-
sonel ile temel araflt›rma cihazlar› ile hizmet sunmaktad›r. Mevcut uzmanlar merkezde bulunan tüm cihazlar› en
üst düzeyde kullanma becerileriyle donanm›flt›r. Kuruluflundan itibaren kesintisiz hizmet veren ‹YTE-MAM, Ta-
ramal› Elektron Mikroskobu (SEM), X-Ifl›n› K›r›n›m› (XRD), Taramal› Uç Mikroskobu (SPM-AFM/STM), Me-
kanik Test Cihaz› (MTC), Termal Analiz Sistemi (DTA/TGA), Yüzey Alan› Ölçüm Cihaz› (BET), X-›fl›nlar› Flo-
uresans Spektroskobisi (XRF), Tane Boyutu Ölçüm Cihaz› (Sedigarf), Dilatometre ve benzeri temel malzeme ka-
rakterizasyon cihazlar›n› ihtiva etmektedir.
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Merkezin temel motivasyonu kullan›c›lara h›zl›, do¤ru ve güvenilir analiz verilerini sunmakt›r. Merkez hâliha-
z›rda 49 de¤iflik firma ile Ar-Ge faaliyetlerinde ifl birli¤i yapmakta ve projelere katk›da bulunmaktad›r. Bunun ya-
n›nda 26 farkl› üniversiteden araflt›rmac›lar ‹YTE-MAM’dan yararlanmaktad›r. 2010 y›l›nda merkez ‹YTE bün-
yesinden toplam 170 araflt›rmac› taraf›ndan kullan›lm›fl olup, bu araflt›rmalara dan›flmanl›k yapan ö¤retim üyesi sa-
y›s› ise 52’dir. 

‹YTE-MAM’›n oldukça genifl bir d›fl kullan›c› listesi vard›r. Bu liste y›llar itibar› ile karfl›l›kl› güvene ba¤l› ola-
rak geliflmifltir. Test/analiz talep eden kullan›c›lar, ilk örnekleri uzmanlarla birlikte analiz etmektedir. MAM bün-
yesinde çal›flan uzmanlar örnekleri tan›d›ktan sonra, kullan›c›lar örnekleri kargo ile göndermekte ve sonuçlar di-
jital ortamda (CD, e-posta) kullan›c›lara gönderilmektedir. Bu yöntem ile kullan›c›lar özelliklede flehir d›fl›ndaki-
ler h›zl› ve etkin bir flekilde analiz sonuçlar›na ulaflabilmektedirler. fiekil 1’de ‹YTE-MAM kullan›c› verileri gös-
terilmektedir.

‹flletim sistemi ve çal›flma prensipleri ile dünyada ‹YTE-MAM’›n benzeri çeflitli merkezler de bulunmaktad›r.
Bunlar›n birincisi üniversitelere, kamu kurum ve kurulufllar›na ve özel sektöre hizmet veren Santa Fe Araflt›rma
Enstitüsüdür (Sante Fe web sayfas›). Bu enstitü befl ana konuda araflt›rma faaliyetleri yürüten ve ö¤retim üyesi kad-
rosu bulunan kapsaml› bir araflt›rma kompleksidir. Bu anlamda ‹YTE-MAM ile farkl›l›k arz etmektedir.

‹YTE-MAM’›n iflletim sistemi ve modeline daha çok uyan örnek bir merkez ise Minnesota üniversitesi karak-
terizayon laboratuvar› olarak gösterilebilir (Minnesota web sayfas›). Elektron mikroskop a¤›rl›kl› olan cihaz dona-
n›m› oldukça genifl bir araflt›rmac› kitlesi taraf›ndan kullan›lmaktad›r. Ancak, mevcut kadrosu ile sadece ölçüm hiz-
meti veren bir laboratuvard›r.

‹talya’da Modena Üniversitesinde bulunan CIGS (Centro Interdipartimentale Grandi Strumenti) ‹YTE-
MAM modeline çok yak›n olup bölümlere sat›n al›nmas› a¤›r mali yük getiren pahal› cihazlar› bir merkezde top-
layarak tüm kampüse eflit hizmet vermektedir (CIGS web sayfas›).

Kazan›mlar ve Hedefler 
‹YTE-MAM’›n her y›l artan miktarda kurum d›fl› araflt›rmac›lara hizmet vermesi nedeni ile Döner Sermaye

gelirleri artmaktad›r. Üniversitemizde MAM’›n döner sermaye gelirlerinin ‹YTE araflt›rmac›lar›n›n analizlerini
aksatmadan %50’nin üstünde olmas› (fiekil 1), etkin bir idari modelin üniversitelerde kurulu olan merkezlerin ve-
rimli çal›flmas› aç›s›ndan ne kadar önemli oldu¤unu göstermektedir. Üniversitemizde toplam yay›n oran›n›n
%50’den fazlas›n›n malzeme temal› olmas› ilk gelene servis yap›l›r ilkesi ile cihazlar›n ortak ve etkin bir flekilde kul-
lan›m›n›n bir soncudur. MAM içerisinde oluflturulan sistemde cihazlar›n günlük kullan›m süreleri 6 saat olarak be-
lirlenmifl, 6 saati dolmayan cihazlarda ise günlük döner sermaye kapsam›nda d›fl analizler yap›lmaktad›r. Bu ana-
lizler ile döner sermaye gelirindeki art›fl MAM’› sürdürülebilir bir merkez haline getirebilmifltir. 
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fiekil 1: MAM ve üniversite döner sermaye gelirlerinin y›llara göre da¤›l›m›.
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‹YTE-MAM’da kullan›lan tüm cihazlar›n kullan›m istatistikleri sürekli olarak tutulmaktad›r. Bu veriler yeni
bir cihaz al›m›nda veya mevcut cihaz›n yenisinin al›nmas›nda önemli bilgiler vermektedir. Tablo 1 ve 2’de cihaz-
lar›n kullan›c› say›s› ve kullan›m saatleri verilmektedir. Tablo 1’de görüldü¤ü üzere ‹YTE SEM kullan›m saati y›l-
lar itibar› ile sabit kal›rken, döner sermaye kapsam›nda SEM’i kullan›m saati artmaktad›r. Artan döner sermaye
pay› ‹YTE-MAM çal›flma modelinin d›fl paydafllarca benimsendi¤ini göstermektedir.

‹YTE MAM’da hedeflerden birisi de, MAM’› mesai saatleri d›fl›nda da kullan›ma açarak daha da etkin hale ge-
tirerek 24 saat çal›flan örnek bir merkez haline getirmektir. ‹YTE-MAM ayr›ca iç ve d›fl paydafllar›na SEM ve ben-
zeri cihazlar›n kullan›m tekniklerine yönelik e¤itim imkân› da sunulmaktad›r. 2011 Mart bafl›nda kullan›c› yetifl-
tirme program› bafllat›lm›flt›r. Böylelikle asl›nda ‹YTE-MAM iç ve d›fl araflt›rmac›lara güvenilir veri sunmas›n›n
yans›ra nitelikli ve kaliteli cihaz kullan›m e¤itimi olana¤› da sa¤lamaktad›r. ‹YTE-MAM ayn› zamanda yap›sal ka-
rakterizasyon için gerekli olan donan›m ve teknik kapasitesini art›rmaya yönelik DPT ve Avrupa Birli¤i projeleri
de yazmaktad›r.

Dikkate de¤er bir baflka husus ise üniversiteden MAM’› kullanan baz› d›fl kullan›c›lar›n kendi üniversitelerin-
de benzer karakterizasyon cihazlar›n›n mevcut olmas›d›r. ‹YTE-MAM’› tercih nedenleri ise (a) h›zl›l›k ve (b) ana-
lizlerin teknik donan›ml› uzmanlar taraf›ndan yap›lmas›d›r. Uzak flehirlerden ‹YTE-MAM’a analiz için gelen kul-
lan›c›lar için ciddi bir iflgücü kayb› da oluflmaktad›r. ‹YTE-MAM bu problemi canl› uzaktan eriflim sisteminin ku-
rulmas› ile aflmay› hedeflemektedir. Bu sistem sayesinde video kamera ile analiz talep eden d›fl kullan›c› örne¤in
mikroskop ekran›n› internet üzerinden görme ve analiz çevrimiçi (online) yönlendirme imkân›na sahip olacakt›r.
Henüz Türkiye’de örne¤i olmayan bu sistemin hayata geçirilmesi için altyap› çal›flmalar› devam etmektedir.

Sonuç
Üniversitelerde ve di¤er kamu kurum ve kurulufllar›na donan›m yat›r›mlar›n›n belirli kiflilere ve/veya bölüm-

ler taraf›ndan kullan›lmas› verimlili¤i azaltan bir durumdur. On y›l sonucunda oluflan ‹YTE-MAM örne¤i bu gi-
bi yat›r›mlar›n ilk gelene servis yap›l›r ilkesi ile etkin ve verimli kullan›ld›¤› konusunda bir model olarak karfl›m›za
ç›kmaktad›r. Merkezler ve merkezi laboratuvarlar üniversite içi ve d›fl› paydafllarla etkin bir flekilde kullan›ld›¤› sü-
rece ve kaliteli hizmet verdi¤i sürece sürdürülebilir bir yap›ya kavuflmaktad›r. 

Tablo 1: Y›llara göre donan›m kullan›m istatistikleri.

2007 2008 2009 2010

‹YTE Döner ‹YTE Döner ‹YTE Döner ‹YTE Döner
Sermaye Sermaye Sermaye Sermaye

Araflt›rmac› 146 - 144 - 121 - 170 -
Ö¤retim Üyesi 37 - 39 - 41 - 52 -
Üniversite - 9 - 15 - 21 - 25 
Sanayi - 17 - 22 - 33 - 49 

Tablo 2: Y›llara göre donan›m kullan›m istatistikleri.

2007 2008 2009 2010

XRD (örnek) 1,498 519 1,494 981 1,380 1,419 1,226 1,278
SEM (saat) 594 95 444 118 595 206.5 540 269.5 
SPM (saat) 339 12 248 26 260 26 302 60 
XRF (örnek) - - 68 827 109 82 67 145 
MTC (saat) 187 16 233 24 274.5 20.5 205/örnek 95/örnek 
DTA/TGA (saat) 529 12 289 48 492 120 441 348 
SED‹GRAF (saat) - - - - - 24 16 24 
BET (saat) 257 9 258 103 117 537 104 480 
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