TÜB‹TAK'TA
TAM ZAMANLI ÇALIÞAN ARAÞTIRICILARIN
ÜN‹VERS‹TELERDE DERS VERMELER‹N‹
DÜZENLEYEN ESASLAR (*)

Amaç
Madde 1. Bu Esaslar, Kurumun üniversitelerle ilißkilerinin yak›n
ve sürekli k›l›nmas› ile üniversitelerin e¤itim ve akademik çal›ßmalar›na
katk›da bulunulmas› amac›yla, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araßt›rma
Kurumu'nda tam zamanl› çal›ßan araßt›r›c›lar›n üniversitelerde kendi
özel ihtisas alanlar›nda ders vermelerine ilißkin ana ilkeleri kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 2. Bu Esaslar 17/7/1963 tarihli ve 278 say›l› Türkiye
Bilimsel ve Teknik Araßt›rma Kurumu (TÜB‹TAK) nun Kurulmas›
Hakk›nda Kanun'un 498 say›l› Kanun Hükmünde Kararname ile de¤ißik
4. Maddesine dayan›larak haz›rlanm›ßt›r.
‹zin Vermede Gözönünde Bulundurulacak Ana ‹lkeler
Madde 3. "TÜB‹TAK'ta Tam Zamanl› Çal›ßan Araßt›r›c›lar›n
Üniversitelerde Ders Vermeleri"ne ilißkin ayr›nt›l› düzenleme, aßa¤›daki
ilkeler gözönünde bulundurulmak koßuluyla, ilgili Merkez ve Enstitü
Yönetim Kurullar›nca (Yönetim Kurulu olmayan birimlerde Kurum
Baßkan›'nca) yap›lacakt›r.
a) Ders verilmesini talep eden üniversite birimlerinin, dersi
verecek araßt›r›c›n›n çal›ßt›¤› birimle yak›n ißbirli¤i içinde olmas› ya da
bu yolla ißbirli¤i imkanlar›n›n art›r›labilme olanaklar›n›n yarat›labilecek
olmas› dikkate al›nacakt›r.
b) Araßt›r›c›lar›n verece¤i dersler, özel ihtisas alanlar› veya çal›ßt›¤›
konu ile ilgili olacakt›r.
c) ‹zinler yaln›z bir ders y›l› için verilebilecek, ancak uygun
görüldü¤ünde yenilenebilecektir.

(*) Bilim Kurulu’nun 07.04.2001 tarih ve 89 say›l› toplant›s›nda kabul edilmißtir

VI/3

ESASLAR

1

d) Dersler lisansüstü düzeyde olacak, çok özel durumda lisans
düzeyinde dersler için de izin verilebilecektir.
e) Bir araßt›r›c› birden fazla üniversitede ders veremeyecektir.
f) Araßt›r›c›lar ikamet etti¤i ßehir veya en yak›n ßehirdeki bir
üniversitede ders verebilecektir.
g) Ders verecek araßt›r›c›lara dersin verilmesini talep eden
Kurumun mevzuat›na uygun olarak ödenen ders saati karß›l›¤› ücret ve
yolluk d›ß›nda kendi biriminden bir ödeme yap›lmayacakt›r. Derslerin
vak›f üniversitelerinde verilmesi halinde, verilen hizmete karß›l›k
olarak, araßt›r›c›n›n çal›ßt›¤› birimin ba¤l› oldu¤u Merkez veya Enstitü
ile ilgili üniversite taraf›ndan belirlenecek bir ücret al›nabilecektir.
Rapor Verme
Madde 4. Bu Esaslar çerçevesinde ders veren araßt›r›c›lar her
görevlendirme dönemi sonunda faaliyetleri ile ilgili olarak
haz›rlayacaklar› bir raporu Birim Amirlerine vermekle yükümlüdürler.
E¤itim D›ß› Faaliyetler
Madde 5. Araßt›r›c›lar üniversitelerde, kamu kurulußlar›nda veya
kamu yarar›na hizmet amac› güden kurulußlarda ihtisaslar›yla ilgili
konferans verebilir, seminer ve kollokyumlara kat›labilirler. Ancak,
bunlar›n sürekli olmamas› ve hiçbir biçimde bir ö¤retimin yerine
geçmemesi gereklidir. Bu tür etkinliklere kat›lmak için gerekli izni
vermeye Baßkanl›kta Baßkan, Merkez ve Baßkanl›¤a do¤rudan ba¤l›
Enstitülerde Merkez Baßkan› ve Enstitü Müdürleri yetkilidir.
Yürürlükten Kald›r›lan Mevzuat
Madde 6. Bilim Kurulu’nun 15.12.1973 tarih ve 172 say›l›
toplant›s›nda kabul edilen "TÜB‹TAK'ta Tam Zamanl› Çal›ßan
Araßt›r›c›lar›n Üniversitelerde Ders Vermelerini Düzenleyen Esaslar" ve
de¤ißiklikleri yürürlükten kald›r›lm›ßt›r.
Yürürlük
Madde 7. Bu Esaslar Bilim Kurulu'nda kabul edildi¤i tarihte
yürürlü¤e girer.
Yürütme
Madde 8. Bu Esaslar› Türkiye Bilimsel ve Teknik Araßt›rma
Kurumu Baßkan› yürütür.

2

ESASLAR

VI/3

