fiTIRMA KURUMU
TÜRK‹YE B‹L‹MSEL VE TEKNOLOJ‹K ARAfiT
ULUSAL GÖZLEMEV‹ YÖNETMEL‹⁄‹ (*)

B‹R‹NC‹ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam
Madde 1. Bu Yönetmelik ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt›rma
Kurumu (TÜB‹TAK) bünyesinde, Antalya’da yerleflik ve k›sa ad› “TUG”
olan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt›rma Kurumu Ulusal
Gözlemevi'nin Çerçeve Yönetmelik’le düzenlenmifl olan hususlar
d›fl›nda kalan teflkilatlanmas› ve görevleri ile çal›flma usul ve esaslar›
düzenlenmektedir.
Dayanak
Madde 2. Bu Yönetmelik, 17/7/1963 tarihli ve 278 say›l› Türkiye
Bilimsel ve Teknik Araflt›rma Kurumu Kurulmas› Hakk›nda Kanun’un
498 say›l› Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen 4 üncü
maddesi ve de¤iflik 7 nci maddesi ile Çerçeve Yönetmeli¤e dayan›larak
haz›rlanm›flt›r.
Tan›mlar
Madde 3. Bu Yönetmelikte geçen tan›mlardan;
Kurum

: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt›rma
Kurumu'nu (TÜB‹TAK),

Bilim Kurulu

: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt›rma
Kurumu Bilim Kurulu'nu,

flkan
Baflk

: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt›rma
Kurumu Baflkan›'n›,

(*) Çerçeve Yönetmelik 17.10.2001 tarih ve 24556 say›l› Resmi Gazete’de
yay›mlanm›flt›r.
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Gözlemevi

: Ulusal Gözlemevi'ni,

Yönetim Kurulu

: Ulusal Gözlemevi Yönetim Kurulu’nu,

Gözlemevi Müdürü

: Ulusal Gözlemevi Müdürü'nü,

Akademik Kurul

: Ulusal Gözlemevi Akademik Kurulu’nu,

Çerçeve Yönetmelik : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt›rma
Kurumu Baflkanl›¤›’na Do¤rudan Ba¤l›
Enstitülerin Kurulufl ve ‹flletmesine ‹liflkin
Çerçeve Yönetmeli¤i
ifade eder.

‹K‹NC‹ BÖLÜM
flma Düzeni
Gözlemevi’nin Amaç, ‹lke ve Görevleri, Çal›flm
Gözlemevi’nin Amaç ve ‹lkeleri
Madde 4. Gözlemevi'nin amac›, dünyadaki geliflmeleri göz önünde
tutarak, evrensel ölçekte kabul görmüfl bir kurum olmak ve burada
yürütülecek astronomi ve uzay bilimleriyle ilgili çal›flmalar› teflvik edip
yönlendirmek ve bu alanda etkinlik gösteren ulusal ve uluslararas›
kurum ve kurulufllarla iflbirli¤i yaparak, astronomi ve uzay bilimleriyle
ilgili araflt›rmalara gözlem deste¤i vermektir. Bu amac›
gerçeklefltirirken sahip oldu¤u gözlem araç ve gereçleriyle en üst
düzeyde gözlem ve araflt›rma yap›lmas›n› sa¤lama ilkeleri göz önünde
bulundurulur.
Gözlemevi’nin Görevleri
Madde 5. Gözlemevi'nin görevleri flunlard›r;
a)
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Gözlem için gerekli teleskop, di¤er cihaz ve aletlerin al›m›,
yap›m› ve bak›m›n› üstlenmek; gerekli kitap, yay›n, arfliv ve
benzeri materyali sa¤lamak,
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b)

Yurt içi ve yurt d›fl› kifli ve kurulufllardan gelen görev alan›yla
ilgili talepleri de¤erlendirerek, olanaklar ölçüsünde
gerçeklefltirmeye çal›flmak,

c)

Gözlem önerilerinin de¤erlendirmesini yapmak ve kabul
edilen önerilere göre gözlemlerin gerçeklefltirilmesini
sa¤lamak,

d)

Gözlem verilerinin analizine ve bu verilere dayal› bilimsel
araflt›rmalara, olanaklar çerçevesinde destek sa¤lamak,

e)

Gözlem yapmak üzere Gözlemevi’ne gelenlerin ulafl›m,
konaklama gibi gereksinimlerinin karfl›lanmas› için yard›mc›
olmak,

f)

Gözlem verilerini, bilimsel ve teknik bulgular› aç›klayan rapor
ve haber bülteni ile Gözlemevi’nin olanaklar›n› tan›t›c›
yay›nlar yapmak,

g)

Ö¤rencilere ve halka yönelik gözlemsel astronomide e¤itim
programlar› düzenlemek,

h)

Baflkan ve Bilim Kurulu taraf›ndan verilen di¤er görevleri
yerine getirmek.

flma Düzeni
Çal›flm
Madde 6. Gözlemevi kurulufl amaçlar›n› gerçeklefltirmeye yönelik
çal›flmalar›n› proje baz›nda yürütür.
Gözlemevi, tüm araflt›r›c›lara aç›k duyurular yaparak,
Gözlemevi'nce belirlenmifl usullere uygun olarak haz›rlanm›fl, gözlem
ve araflt›rma proje önerilerini toplar.
Öneriler, Gözlemevi Akademik Kurulu arac›l›¤›yla de¤erlendirilir.
Bu de¤erlendirmeler sonucunda uygun görülen teleskop zaman› ayr›l›r
ve gerekti¤inde olanaklar ölçüsünde verilebilecek gözlem deste¤i
belirlenir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
flkilat ve Kurullar
Teflk
flkilat›
Gözlemevi Teflk
Madde 7. Gözlemevi teflkilat›: Yönetim Kurulu, Akademik Kurul,
Gözlemevi Müdürü, Müdür Yard›mc›s›, Gözlemevi’ni çal›fl›r halde
tutmak için gerekli idari, teknik ve destek birimleri ile güvenlik
biriminden oluflur. Bu organlar aras›ndaki iliflkiler Bilim Kurulu’nca
onaylanm›fl program ve bütçe çerçevesinde Gözlemevi Müdürü
taraf›ndan düzenlenir. Enstitü teflkilat› Enstitü Müdürü’nün önerisi ve
Yönetim Kurulu’nun uygun görüflü ile Bilim Kurulu taraf›ndan
de¤ifltirilebilir.
Yönetim Kurulu
Madde 8.(*) Yönetim Kurulu; Bilim kurulu taraf›ndan seçilen 4
üye ve Gözlemevi Müdürü olmak üzere toplam befl üyeden oluflur.
Bilim Kurulu, üyelerden birini Yönetim Kurulu Baflkan› olarak
belirler.
Gözlemevi Müdürü d›fl›ndaki Yönetim Kurulu üyelerinin görev
süresi iki y›ld›r. Üyeli¤i sona eren üye, ancak iki dönem daha seçilebilir.
Boflalan üyelikler için ayn› usulle yeni üye seçilir.
Akademik Kurul
Madde 9. (**) Akademik Kurul; Gözlemevi Müdürü ile Bilim
Kurulu taraf›ndan Astronomi ve Uzay Bilimleri alan›nda baflar›l›
araflt›rmalar›yla tan›nm›fl kifliler aras›ndan seçilen alt› üye olmak üzere
toplam yedi üyeden oluflur.
Gözlemevi Müdürü d›fl›ndaki di¤er Akademik Kurul üyelerinin
görev süresi iki y›ld›r. Boflalan üyelikler için ayn› usulle yeni üye seçilir.

(*) Bilim Kurulu’nun 21.01.2006 tarih ve 138 say›l› toplant›s›nda de¤ifltirilmifltir
(**) Bilim Kurulu’nun 02.02.2008 tarih ve 161 say›l› toplant›s›nda de¤ifltirilmifltir
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Gözlemevi Müdürü Akademik Kurul’a baflkanl›k eder. Akademik
Kurul toplant›lar›n›n gündemi Gözlemevi Müdür taraf›ndan haz›rlan›r.
Akademik Kurul’un görevleri flunlard›r:
a) Gözlem deste¤i verilecek öncelikli araflt›rma alanlar›n›
belirlemek,
b) Gözlem ve araflt›rma projesi önerilerinin toplanmas›na iliflkin
usul ve esaslar› belirlemek,
c) Önerileri, gerekti¤inde hakem kullanarak bilimsel içerik ve
önemi ile araflt›r›c›n›n daha önceki baflar›l› çal›flmalar› aç›s›ndan
de¤erlendirmek ve program› oluflturarak Yönetim Kurulu’nun
onay›na sunmak,
d) Ça¤dafl geliflmeleri göz önünde bulundurarak, gözlemevinde
ihtiyaç duyulacak teknik donan›ma iliflkin öneriler haz›rlamak
ayr›ca personel e¤itimine iliflkin program haz›rlayarak
Yönetim Kurulu’na sunmak,
e) Yönetim Kurulu taraf›ndan istenebilecek ve uzmanl›k alan›na
giren di¤er inceleme ve de¤erlendirmeleri yapmak.
Akademik Kurul üyeleri, kendilerinin, görev yapmakta olduklar›
kurum veya kurulufllar›n ya da bu kurum ve kurulufllarda görevli
kiflilerin sunduklar› gözlem ve araflt›rma projelerinin görüflüldü¤ü
toplant›daki oturumlara kat›lamazlar.
Teknik Komisyon
Madde 10. (*) Gözlemevi için donan›m seçimi, ortaya ç›kan
kapsaml› teknik bir sorunun çözümü gibi uzmanlar›n görüfllerine
ihtiyaç duyulabilecek konularda, TUG Müdürü'nün önerisi Yönetim
Kurulu'nun karar› ile yeteri kadar Teknik Komisyon kurulabilir. Teknik
Komisyon'un kimlerden oluflaca¤› ve süresi Yönetim Kurulu karar›nda
belirtilir.
(*) Bilim Kurulu’nun 02.02.2008 tarih ve 161 say›l› toplant›s›nda de¤ifltirilmifltir
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Gözlemevi Müdür Yard›mc›s›
Madde 11. Müdür Yard›mc›s›, Gözlemevi faaliyet alan›nda yeterli
bilgi ve tecrübeye sahip kifliler aras›ndan, Gözlemevi Müdürü’nün
önerisiyle Baflkan taraf›ndan atan›r ve ayn› usulle görevden al›n›r.
Gözlemevi Müdürü’ne karfl› sorumlu olarak, organizasyonda kendisine
ba¤l› birimleri gelifltirici öneriler oluflturur, bu birimlerdeki
araflt›rmalar ile hizmet ve e¤itim çal›flmalar›n› koordine eder ve
bunlar›n Gözlemevi programlar›na uygun bir flekilde yürütülmesini
sa¤lar. Gözlemevi Müdürü’nce kendilerine verilen di¤er görevleri
yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Koruyucu Güvenlik
Madde 12. Gözlemevi 20/7/1981 tarih ve 2495 say›l› “Baz›
kurum ve Kurulufllar›n Korunmas› ve Güvenliklerinin Sa¤lanmas›
Hakk›ndaki Kanun” kapsam›nda oldu¤undan “Özel Koruma Güvenlik
Teflkilat›” bu Kanun hükümleri çerçevesinde görev yapar.
Gözlemevi’nin korunmas› ve güvenli¤inin sa¤lanmas› sorumlulu¤u
Gözlemevi Müdürü’ne aittir.
Geçici Madde 1 .(*) Bilim Kurulunun 02/02/2008 tarih ve 161
say›l› toplant›s›nda kabul edilen “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araflt›rma Kurumu Ulusal Gözlemevi Yönetmeli¤inde De¤ifliklik
Yap›lmas›na Dair Yönetmelik”in yürürlü¤e girdi¤i tarihte mevcut
Akademik Kurul üyeleri kalan görev sürelerini tamamlarlar; Enstitü
Müdür Yard›mc›s›n›n Akademik Kurul üyeli¤i ise kendili¤inden sona
erer.

(*) Bilim Kurulu’nun 02.02.2008 tarih ve 161 say›l› toplant›s›nda kabul edilmifltir.
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Yürürlük
Madde 13. Bu Yönetmelik Çerçeve Yönetmeli¤in Resmi Gazete’de
yay›mland›¤› tarihte yürürlü¤e girer.
Yürütme
Madde 14. Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Bilimsel ve Teknik
Araflt›rma Kurumu Baflkan› yürütür.
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