TÜB‹TAK
TEST ve ANAL‹Z LABORATUVARLARI
KURULUÞ VE ÇALIÞMA ESASLARI (*)

Amaç ve Kapsam
Madde 1. Bu esaslar›n amac›, kamu ve özel sektör araßt›rma
kurum ve kurulußlar›, sanayi kurulußlar›, hizmet sektörü, bilim
insanlar› ve di¤er ilgililere kimyasal, biyolojik, fiziksel v.b. gibi
konularda test ve analizlerle yard›mc› olmak üzere Türkiye Bilimsel ve
Teknik Araßt›rma Kurumu (TÜB‹TAK) bünyesinde kurulacak olan Test
ve Analiz Laboratuvarlar›n›n çal›ßmas›na ilißkin ilke ve usulleri
düzenlemektir.
Hukuki Dayanak
Madde 2. Bu esaslar, 17.7.1963 tarih ve 278 say›l› Türkiye
Bilimsel ve Teknik Araßt›rma Kurumu Kurulmas› Hakk›nda Kanun’un
498 say›l› Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen 4
maddesine dayan›larak haz›rlanm›ßt›r.
Laboratuvarlar›n Görevleri
Madde 3. Laboratuvarlar›n ana görevleri aßa¤›da belirtilmißtir.
a) Test ve analiz amac›yla yap›lan baßvurular› de¤erlendirmek,
gerekli test ve analizleri yap›p sonuçlar›n› baßvuru sahibine
vermek,
b) ‹lgi alan›na giren konularda Ar-Ge çal›ßmalar› yapmak,
c) Ulusal ve uluslararas› test ve analiz standartlar›n› uygulamak
ve bu standartlar›n gelißtirilmesini sa¤lamak için çal›ßmalar
yapmak,
d) Kamu Kurum ve Kurulußlar› ile sanayi kurulußlar›n›n nitelikli
eleman ihtiyac›n›n karß›lanmas› amac›yla özellikle test ve
analiz yöntemleri konular›nda hizmetiçi e¤itimlerle bilgi ve
(*) Bilim Kurulu'nun 07.04.2001 tarih ve 89 say›l› toplant›s›nda kabul edilmißtir.
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becerilerin gelißtirilmesine yönelik ulusal ve uluslararas›
seminer, kurs, konferans, yaz okulu ve sempozyumlar gibi
etkinlikler düzenlemek,
e) TÜB‹TAK Bilim Kurulu ve Baßkan› taraf›ndan verilen di¤er
görevleri yapmak.
Laboratuvarlar›n ayr›nt›l› görevleri, ilgili laboratuvar›n önerisi
üzerine TÜB‹TAK Baßkan›’n›n onay› ile belirlenir.
Laboratuvarlar çal›ßmalar›nda TÜB‹TAK’›n di¤er birimleri ve
araßt›rma gruplar›yla, TÜB‹TAK d›ß› kurulußlar ve gerekti¤inde d›ß ülke
kurulußlar› ile ißbirli¤i yapar.
Organizasyon
Madde 4. Laboratuvarlar›n organizasyonu, Laboratuvar Müdürü,
Test ve Analiz Personeli, Teknik Servis ve Bilim Kurulu’nca kabul edilen
organizasyon ßemas›nda gösterilen di¤er birimlerden olußur.
TÜB‹TAK bünyesinde test ve analiz amaçl› birden fazla
laboratuvar kurulabilir. Laboratuvarlar TÜB‹TAK Baßkan›’n›n önerisi ve
Bilim Kurulu karar›yla kurulur.
Laboratuvarlar aras›nda gerekli eßgüdümü sa¤lamak amac›yla
ihtiyaç duyulmas› halinde Baßkan taraf›ndan görevlendirme yap›labilir.
Laboratuvar Müdürü
Madde 5. Laboratuvar Müdürü, Laboratuvar›n görev alan›na giren
test ve analiz yöntemleri alan›nda çal›ßma ve yöneticilik tecrübesiyle
tan›nm›ß kißiler aras›ndan TÜB‹TAK Baßkan› taraf›ndan atan›r ve
Baßkanl›¤a karß› laboratuvar›n tüm faaliyetlerinden sorumludur.
Laboratuvar Müdürü'nün Görevleri
Madde 6. Laboratuvar müdürünün görev, yetki ve sorumluluklar›
aßa¤›da belirtilmißtir.
a) TÜB‹TAK’›n genel amaç ve misyonuna uygun olarak
Laboratuvar›n düzenli ve verimli çal›ßmas›n› sa¤lamak,
b) Laboratuvar›n y›ll›k bütçe önerisini haz›rlayarak TÜB‹TAK
Baßkanl›¤›’na sunmak ve Bilim Kurulu’nca onaylanm›ß y›ll›k
çal›ßma program› ile kabul edilen bütçeyi uygulamak,
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c) Laboratuvar›n çal›ßmalar›yla ilgili hesap y›l›na ait gelißme ve
faaliyet raporlar›n› haz›rlamak, bu raporlar› öngörülen
zamanda TÜB‹TAK Baßkanl›¤›’na sunmak,
d) Laboratuvar›n y›ll›k program ve bütçesi çerçevesinde, her
türlü ißlemler için Bilim Kurulu’nca her y›l belirlenecek s›n›rlar
içinde ve Baßkan’›n yetki devretmesi kayd›yla ita amirli¤i
yapmak,
e) Laboratuvardan yararlanacaklardan al›nacak test ve analiz
ücretlerini belirleyerek TÜB‹TAK Baßkan›’n›n onay›na
sunmak,
f)

TÜB‹TAK Bilim Kurulu ve Baßkan› taraf›ndan verilen di¤er
görevleri yerine getirmek.

Test ve Analiz Personeli
Madde 7. Laboratuvarlar›n misyonuna göre test ve analizleri
yapmak üzere görevlendirilecek personel, Üniversitelerin ilgili
bölümlerinden mezun, tercihan lisansüstü e¤itim yapm›ß kißiler
aras›ndan seçilir ve TÜB‹TAK Baßkan› taraf›ndan atan›r.
Test ve analiz personelinin görevleri aßa¤›da belirtilmißtir.
a) Sektörün ihtiyaçlar› çerçevesinde kendi alan›ndaki
etkinliklerin müßteri odakl› yürütülmesini sa¤lamak,
b) Belirlenen ve onaylanan test ve analiz yöntemlerinin
güncelleßtirilmesini, gelißtirilmesini ve verimli bir ßekilde
yürütülmesini sa¤lamak, çal›ßt›¤› alanda bilgisini gelißtirici
faaliyetlerde bulunmak,
c) Faaliyet alanlar›n›n gelißtirilmesine yönelik planl› çal›ßmalarla,
test ve analizlerde ulusal ve uluslararas› standart ve normlar›
takip etmek, uygulamak ve gerekti¤inde görüß bildirmek,
d) Laboratuvar Müdürü’nce verilecek benzeri nitelikteki
görevleri yerine getirmek.
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Personel ‹ßleri
Madde 8. Laboratuvarlarda görevli personelin özlük ißleri Türkiye
Bilimsel ve Teknik Araßt›rma Kurumu Personel Yönetmeli¤i hükümleri
çerçevesinde yürütülür.
Ankara’da bulunan Laboratuvarlar›n özlük ißlemleri Baßkanl›k
‹nsan Kaynaklar› ve Destek Hizmetleri Daire Baßkanl›¤›, Ankara
d›ß›ndaki laboratuvarlar›n özlük ißlemleri ise Laboratuvar Müdürlü¤ü
taraf›ndan yerine getirilir. Bu laboratuvarlar›n personel ile ilgili ayl›k
ißlemleri bir sonraki ay baß›nda Baßkanl›¤a gönderilir.
Sat›nalma ‹ßlemleri
Madde 9. Sat›nalma ißlemleri Türkiye Bilimsel ve Teknik
Araßt›rma Kurumu ‹hale Yönetmeli¤i çerçevesinde yürütülür.
Ankara’da bulunan laboratuvarlar›n sat›nalma ve ayniyat ißlemleri
Baßkanl›k Mali ‹ßler ve Finansman Daire Baßkanl›¤›’nca, Ankara d›ß›nda
bulunan laboratuvarlar›n sat›nalma ißlemleri her y›l Baßkanl›k’ça verilen
yetkiler çerçevesinde laboratuvar müdürlü¤ü taraf›ndan yerine
getirilir. Yetki limitlerinin üzerindeki sat›nalma ve harcama ißlemleri ise
ilgili laboratuvar müdürünün teklifi ve Baßkanl›k onay› ile merkezde
yap›l›r.
Bütçe ve Muhasebe ‹ßleri
Madde 10. Laboratuvarlar›n bütçesi, TÜB‹TAK Baßkanl›k bütçesi
içinde tek bir bölüm veya ayr› ayr› bölümler halinde gösterilir.
Bütçenin uygulanmas› ile muhasebe ißlemleri "Türkiye Bilimsel ve
Teknik Araßt›rma Kurumu Muhasebe Yönetmeli¤i" çerçevesinde
Ankara’da bulunan laboratuvarlar için Baßkanl›k Mali ‹ßler ve
Finansman Daire Baßkanl›¤›’nca, Ankara d›ß›ndaki Laboratuvarlar için
Laboratuvar Müdürlü¤ünce yerine getirilir. Bu laboratuvarlar›n ayl›k
mizanlar› her ay›n sonunda Baßkanl›¤a gönderilir.
Yürürlükten Kald›r›lan Mevzuat
Madde 11. Bilim Kurulu’nun 12.11.1994 gün ve 25 say›l›
toplant›s›nda kabul edilen "TÜB‹TAK Enstrumental Analiz Laboratuvar›
Kuruluß ve Çal›ßma Esaslar›" yürürlükten kald›r›lm›ßt›r.
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Yürürlük
Madde 12. Bu Esaslar Bilim Kurulu’nda kabul edildi¤i tarihte
yürürlü¤e girer.
Yürütme
Madde 13. Bu Esaslar› Türkiye Bilimsel ve Teknik Araßt›rma
Kurumu Baßkan› yürütür.
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