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Yönetmelikler
Türkiye Bilimsel ve Teknik Arastirma Kurumu Ulusal Akademik Ag ve Bilgi Merkezi
Kurulus ve Isletme Yönetmeliğı
Devlet Bakanliğından:
BİRİNCİBÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu Yönetmelik ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma
Kurumu
(TÜBİTAK) bünyesinde, Ankara'da Yükseköğretim Kurulu Binası'nda
yerleşik,
enstitü statüsünde, kısa adıULAKBİM olan TÜBITAK Ulusal Akademik Ağ
ve Bilgi Merkezi'nin kuruluşu, teşkilatlanması, görevleri, yetki ve
sorumluluklarıile çalışma usul ve esaslarıdüzenlenmektedir.
Dayanak
Madde 2- Bu Yönetmelik, 17/7/1963 tarihli ve 278 sayili Türkiye
Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu KurulmasıHakkında Kanun'un 498
sayılıKanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen 4 üncü maddesi
ve değisik 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanimlar
Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan:
Kurum : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nu
(TÜBİTAK),
Bilim Kurulu : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Bilim
Kurulu'nu,
Başkan : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
Baskanı'nı,
ULAKBİM : TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağve Bilgi Merkezi'ni,
Yönetim Kurulu: Ulusal Akademik Ağve Bilgi Merkezi Yönetim
Kurulu'nu,
ULAKBİM Müdürü: Ulusal Akademik Ağve Bilgi Merkezi Müdürü'nü,
Danışma Kurulu: Ulusal Akademik Ağve Bilgi Merkezi Danışma
Kurulu'nu
ifade eder.
IKINCI BÖLÜM
ULAKBİM'in Amaç, İlke ve Görevleri
ULAKBİM'in Amaç ve İlkeleri
Madde 4- ULAKBİM, Kurum'un misyon ve genel politikası
çerçevesinde ulusal inovasyon sisteminin bilgi gereksinimlerinin
karşılanmasında dogrudan ya da dolaylıolarak teknolojik kolaylık
sağlamayıhedeflemektedir.
ULAKBİM'in sağlamakla yükümlü olduğu teknolojik kolaylıklar;
inovasyon
merkezlerinin etkinliğini ve üretkenliğini artırıcınitelikte, başta
bilgisayar ağlarıolmak üzere bilgi teknolojisi desteği ile bilgi ve
belge
erişimi hizmetleri şeklindedir.
Bu genel yaklaşım doğrultusunda ULAKBİM'in amacı,
a) Ulusal inovasyon sisteminin kurumsal kullanıcılarıları
arasında etkileşimli bir bilgisayar ağıkurmak, işletmek, bilgi
üretimine yardımcıolacak nitelikte bilgi teknolojileri desteği
sağlamak,
b) Bu ağüzerinden ve/veya geleneksel yollarla ulusal inovasyon
sisteminin bilgi birikimini yansıtacak ve bilgi üretimine yardımcı



olacak bilgi hizmetleri sunmak. ULAKBİM, çalışmalarında:
a) Ulusal çapta eşgüdüm, paylaşım ve işbirliği olanaklarını
arastırmayı,
b) Katılımcıbir kurumsal sistem kurmayı,
c) Kullanıcıtemelli ve teknoloji bağımlıçözümler oluşturmayı,
öncelikli olarak ilke edinmiştir.
ULAKBİM'in Görevleri
Madde 5- ULAKBİM'in görevleri sunlardir:
a) Kurumsal kullanıcılarılarıbirbirine ve küresel bilgisayar
aglarına
bağlayan etkileşimli, yüksek hızlıve yeni teknolojilere açık bir
bilgisayar ağıkurmak ve işletmek,
b) Bu ağın yurt dışındaki benzer ağlarla bağlantılarınısağlamak,
benzer ağişleticileri ile bilgi aktarımıtemelli işbirlikleri
geliştirmek, akademik ve araştırma ağlarıdüzeyinde Türkiye'yi
uluslararasıplatformlarda temsil etmek,
c) Üzerinde bilgi hizmetleri vermek için bu ağıuygun bir
teknolojik
düzeyde tutmak, kullanici memnuniyetine dayalıve hizmet kalitesini
ön planda tutan bir yaklasımla ağişletimini ve bilgi hizmetlerini
sağlamak,
d) Genişalanli, metropoliten ve yerel bilgisayar ağı
teknolojilerindeki gelişmeleri izleyerek bu ağıgünün kosullarına
uygun olarak geliştirmek ve gerekli durumlarda yeni uygulama ve
gösterim ağlarıkurmak,
e) Bilgisayar ağlarının inovasyon merkezleri tarafından
üretkenlik,
verimlilik, esneklik ve karlılık aracıolarak kullanılabilmesine
yönelik bilgi birikimi sağlamak,
f) Geleneksel yöntemleri ve gelişen bilgi teknolojilerini
kullanarak
öncelikli olarak kurumsal kullanıcılara, genelde ulusal inovasyon
sistemine
bilgi ve belge erişim hizmetleri sunmak,
g) Bilgi hizmetleri ve ilgili teknolojiler konusundaki
gelişmeleri
izleyerek hizmetlerini günün koşullarina uygun olarak geliştirmek ve
çesitlendirmek,
h) Bilgi hizmetlerinin ulusal ölçekte yaygınlaştırılmasi yolunda
çalışmalar yürütmek, ulusal inovasyon sisteminin kurumsal
kullanıcıları
arasında eşgüdüm, paylaşım ve isbirliğine yönelik girişimlerde
bulunmak,
i) Bilgi hizmetlerini bilgisayar ağlarıüzerinden yaygınlaştırmak
üzere, başta ağbilgi işlem olmak üzere, bilgi teknolojileri
konularında araştırma ve geliştirme çalışmalarıyürütmek,
j) Ulusal inovasyon sisteminin bilgi birikimini yansıtacak ve
bilgi
üretimine yardımcıolacak sekilde bilgi toplama ve derleme
çalışmalarını
yürütmek, bu bilgilerin sınıflama ve düzenleme islevlerini görmek,
k) Yurt dişindaki benzer bilgi hizmeti veren kuruluşlar ile bilgi
aktarımıtemelli işbirlikleri geliştirmek, ulusal enformasyon ve
dokümantasyon merkezleri düzeyinde Kurum'u uluslararasi platformlarda
temsil etmek,
l) Bilgi ve belge hizmetlerinin üretkenlik, verimlilik, esneklik
ve
karllılık aracıolarak kullanılabilmesine yönelik bilgi birikimi
sağlamak,
enformasyon ve bilgi yönetimi konularında kavramsal ve uygulama



düzeyinde
etkinlik göstermek,
m) Bilgi teknolojileri ve bilgi hizmetleri konularındaki bilgi
birikiminden, Kurum'un misyonu ve genel politikasi çerçevesinde ve
ilkeleri
doğrultusunda, başta ulusal öğrenme sistemi olmak üzere, istek
belirten kurum, kuruluşve oluşumların yararlanmasınısağlamak üzere
danışmanlık ve benzeri hizmetler sunmak,
n) Baskan ve Bilim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri
yapmak.
ULAKBİM'in Çalışma Programı
Madde 6- ULAKBİM Müdürü her takvim yılıiçin, uygulayacağı
çalışma
programını, bütçe hazırlık takvimine uygun olarak Yönetim Kurulu'na
sunar. Bu programda yıl içinde yapılacak çalısmaların başlıca
konuları, bunların amaç ve hedefleri, bu çalışmaların bilgi
teknolojileri ve bilgi hizmetlerine yönelik olarak tür ve oranları
belirtilir ve bu çalışmaların stratejik açıdan amaç ve hedefleri
açıklanır. Yıllık çalışma programı, Bilim Kurulu'nda görüşülerek son
seklini alır. ULAKBİM çalışmalarıbu programa uygun olarak yürütülür.
ULAKBİM'in Çalisma Ilkeleri
Madde 7- ULAKBİM, kuruluşamaçlarınıgerçeklestirmeye yönelik
çalışmalarını, doğrudan kisi ve/veya kuruluşlara sunulan hizmetler,
ULAKBİM
içi projeler, TÜBITAK disi kurum ve kuruluşlarca desteklenen projeler
ve
TÜBITAK disi kurum ve kuruluslarla ortak çalismalar bazinda yürütür.
Asağıdaki kurumlar ULAKBİM'in kurumsal kullanıcılarıarasındadır.
a) Yüksekögretim kurumlari ve üst kuruluşları(Yüksekögretim
Kurulu,
Üniversitelerarasi Kurul, Üniversiteler ve bağli birimler),
b) Ulusal bilim ve teknoloji üst kurulusları(Türkiye Bilimler
Akademisi),
c) Kamu ve özel sektör araştırma kurum ve birimleri,
d) Ulusal enformasyon ve dokümantasyon merkezleri,
e) Arastırma-geliştirme desteği veren diğer kurumlarla,
degerlendirme
yapan, politika ve strateji belirleyen kuruluşlar (Türkiye Teknoloji
Geliştirme Vakfıve benzeri vakıflar, risk sermayesi kuruluşları,
Devlet
Planlama TeskilatıMüsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, DışTicaret
Müsteşarlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Devlet İstatistik
Enstitüsü
Başkanlığıgibi kuruluşlar),
f) Ulusal metroloji, akreditasyon ve belgelendirme kurumları
(Ulusal
Metroloji Enstitüsü, Türk Standartlari Enstitüsü gibi enstitüler),
g) Teknoloji izleme ve degerlendirme merkezleri,
h) Test laboratuvarları,
i) Yeni teknoloji gösterim merkezleri,
j) Teknoloji destek birimleri (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi
Gelistirme
ve Destekleme İdaresi Baskanlığıve bagli teknoloji geliştirme
merkezleri ve benzeri),
k) Teknoparklar, bilim parklarıve teknokentler,
l) Patent ofisleri,
m) Sayılanlar dışında kalıp da çalışmaları, sunabilecegi bilgiler
ve
aldığıkararlar inovasyon sistemi ile karşılıklıönemli boyutta
etkileşme



durumunda olan diğer kuruluşlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teskilat, Kurullar, ULAKBİM Müdürü, Müdür Yardimcilarinin
Görev, Yetki ve Sorumluluklari
ULAKBİM Teskilati
Madde 8- ULAKBİM teskilati; Yönetim Kurulu, Danisma Kurulu,
ULAKBİM
Müdürü, müdür yardimcilari, Ag Teknolojileri Birimi, Cahit Arf Bilgi
Merkezi Birimi, Idari Birim, komiteler, çalisma gruplari ve proje
ekiplerinden olusur. ULAKBİM teskilati ULAKBİM Müdürü'nün önerisi ve
Yönetim Kurulu'nun uygun görüşü ile Bilim Kurulu tarafindan
degistirilebilir. ULAKBİM organlari arasindaki iliskiler, Bilim
Kurulu'nca onaylanmis program ve bütçe çerçevesinde, Yönetim Kurulu
tarafindan düzenlenir.
Ag Teknolojileri Birimi, inovasyon merkezlerini ulusal ölçekte
birbirlerine baglayan, etkilesimli ve yeni teknolojilere dayanan bir
bilgisayar ağının kurulmasi ve isletilmesinden sorumludur. Ag
Teknolojileri
Birimi, ayrica ULAKBİM'in ulusal inovasyon sistemine basta bilgisayar
aglari olmak üzere bilgi teknolojisi destegi saglamak ve bilgi
hizmetlerinin ag üzerinden verilebilmesi amaciyla basta ag bilgi
islem olmak üzere, bilgi teknolojileri konularinda arastirma ve
gelistirme çalismalari yürütmek görevlerini yerine getirir.
Cahit Arf Bilgi Merkezi Birimi, arastiricilara basili ve
elektronik
kaynaklari kullanarak geleneksel yollarla ve bilgi teknolojileri
kullanimi
yolu ile belge ve bilgi saglama hizmetleri vermekten sorumludur.
Cahit Arf
Bilgi Merkezi Birimi, ayrica ULAKBİM'in ulusal inovasyon sistemine
bilgi ve
belge erisimi olmak üzere bilgi hizmetleri saglamak ve enformasyon ve
bilgi
yönetimi sistemleri konularinda, basta enformasyon ve dokümantasyon
sistemleri olmak üzere, arastirma ve gelistirme çalismalari yürütmek
görevini yerine getirir.
Idari Birim, Ag Teknolojileri ve Cahit Arf Bilgi Merkezi
Birimleri'nin
bilgi teknolojileri ve bilgi hizmetleri konularindaki çalismalarini
yürütmeleri için gerekli is ortamini saglamak üzere, ULAKBİM'in mali
ve idari islerini ve insan kaynaklari yönetimini ULAKBİM Müdürü'nün
verdiği yetkiler çerçevesinde yürütür, hizmetlerin kalite yönetimini,
bakim, onarim ve teknik destek islerini, basin, halk ve kullanici
iliskilerini ve güvenlik islerini yerine getirir.
Yönetim Kurulu
Madde 9- Yönetim Kurulu asağıda belirtilen üyelerden olusur:
a) Bilim Kurulu'ndan bir üye,
b) TÜBITAK Baskan Yardimcisi,
c) En az; biri bilgi teknolojileri, veri iletisimi ve bilgisayar
aglari, biri de bilgi hizmetleri ve bu hizmetlerin bilgi
teknolojileri yoluyla sunulmalari konularinda uzman ve deneyimli,
toplam dört kisi,
d) ULAKBİM Müdürü.
ULAKBİM Müdürü disindaki üyeler Bilim Kurulu'nca iki yil süre ile
seçilirler. Iki yil sonunda bu üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür.
Bilim
Kurulu üyesi Yönetim Kurulu'na baskanlik eder. Yönetim Kurulu ayda en
az bir kere toplanir.
Yönetim Kurulu'nun Görevleri
Madde 10- Yönetim Kurulu, Baskan ve Bilim Kurulu'nun verdiğı
yetkiler



çerçevesinde, asağıdaki görevleri yerine getirir:
a) Kurum'un misyon ve genel politikasi çerçevesinde ULAKBİM'in
orta ve
uzun vadeli vizyon, strateji, hedef ve planlarinin hazirlanmasini
saglamak ve bu amaçla ULAKBİM Müdürü veya Danisma Kurulu'nun önerisi
ile komiteler
olusturmak,
b) ULAKBİM'in bilgi teknolojileri ve bilgi hizmetlerini kapsayan
çalisma alaninda verebileceğıhizmetleri belirlemek, ve yillik
çalisma programlarinin yapilmasini saglamak,
c) ULAKBİM'in mali ve idari faaliyetleri ile bilgi teknolojileri
ve bilgi hizmetleri konularindaki çalismalarini düzenlemek, izlemek,
degerlendirmek,
d) ULAKBİM bütçe taslağınin (personel ihtiyaci dahil)
olusturulmasini
saglamak ve onaylanmak üzere Bilim Kurulu'na sunmak,
e) TÜBITAK disi kurum ve kuruluslarca desteklenen projeler ile,
ULAKBİM'in amaçlari dogrultusunda TÜBITAK tarafindan desteklenmesi
öngörülen güdümlü projeleri belirlemek ve izlemek,
f) TÜBITAK disi kurum ve kuruluslarla stratejik isbirlikleri,
ortak
çalisma platformlari ya da benzer olusumlar teskil etmek,
g) ULAKBİM'i yurt içi ve yurt disi kurul ve komitelerde temsil
edecek
kisileri belirlemek ve görevlendirmek,
h) ULAKBİM müdür yardimcilarini atamak,
i) ULAKBİM'in çagdas gelismelere uyum saglayacak dinamik bir
yapiya sahip olmasi için gerekli önlemleri almak,
j) Baskan ve Bilim Kurulu'nun verdiğıdiger görevleri yapmak.
Danisma Kurulu
Madde 11- Danisma Kurulu, ULAKBİM Müdürü ile Bilim Kurulu'nca iki
yil süre için seçilen, bilgi teknolojileri ve bilgi hizmetleri
konularinda bilgi ve deneyim sahibi ya da ULAKBİM'in kullanicilarini
temsil edecek nitelikte, en az yedi üyeden olusur. Danisma Kurulu
toplantilarina ULAKBİM Müdürü baskanlik yapar. ULAKBİM Müdürü'nün
istemi ile ULAKBİM müdür yardimcilari da Danisma Kurulu
toplantilarina katilabilirler. Danisma Kurulu yilda en az alti kere
toplanir.
Danisma Kurulu'nun Görevleri
Madde 12- Danisma Kurulu asağıdaki görevleri yerine getirir:
a) ULAKBİM'in bilgi teknolojileri ve bilgi hizmetleri
konularindaki
çalismalari ile ilgili kullanici gruplarinin beklentileri arasinda
uyum
saglamak amaciyla, ULAKBİM çalisma ve hizmetlerinin iyilestirilmesi
ve
çesitlendirilmesi konularinda görüsler olusturmak,
b) ULAKBİM çalisma programinin uygulanmasi için gerekli ulusal
düzenlemeler ve esgüdüm konularinda politika önerileri olusturmak ve
Yönetim Kurulu'na sunmak,
c) Enformasyon ve bilgi toplumunun temel bilesenleri olan
fiziksel
altyapi, isletme ve hizmet modelleri, hukuksal yapilanma ve benzeri
konularda politika önerileri olusturmak ve Yönetim Kurulu'na sunmak,
d) ULAKBİM'in görev alani içinde strateji ve vizyon belirleme,
orta ve
uzun vadeli planlar hazirlama çalismalarini yürütmek amaciyla
komiteler
olusturulmasini Yönetim Kurulu'na önermek,
e) Yönetim Kurulu tarafindan belirlenen konularda incelemelerde



bulunmak ve öneriler hazirlamak.
ULAKBİM Müdürü'nün Nitelikleri ve Atanmasi
Madde 13- ULAKBİM Müdürü, bilgi teknolojileri ve bilgi
hizmetlerine
yönelik deneyimi ve yöneticilik yeteneğıyle taninmis kisiler
arasindan
Baskan'in önerisi ile Bilim Kurulu tarafindan atanir. ULAKBİM
Müdürü'nün görev süresi üç yildir. Üç yil sonunda yeniden atanmasi
mümkündür. ULAKBİM Müdürü atama usulündeki yöntemle görevden alinir.
ULAKBİM Müdürü, gerektiğınde Yönetim Kurulu'na bilgi vermek
kaydiyla,
ULAKBİM müdür yardimcilarindan birini yerine vekil birakabilir. Iki
aydan daha uzun süreli vekalet sözkonusu oldugunda, Baskan'in onayi
gereklidir.
ULAKBİM Müdürü'nün Görev, Yetki ve Sorumluluklari
Madde 14- ULAKBİM Müdürü'nün görev, yetki ve sorumluluklari
sunlardir:
a) ULAKBİM'i temsil etmek,
b) ULAKBİM bütçe taslağıni hazirlayarak ve personel ihtiyacini da
belirleyerek Yönetim Kurulu'na sunmak,
c) ULAKBİM'in orta ve uzun vadeli çalisma hedefleri ve planlari
ile yillik çalisma programlarini hazirlamak, bunlari süresi içinde
Yönetim Kurulu'na sunmak,
d) Bilim Kurulu'nca onaylanan yillik çalisma programini ve kabul
edilen
bütçeyi uygulamak,
e) ULAKBİM'in yillik çalisma programi ve bütçesi çerçevesinde,
TÜBITAK
disi kurum ve kuruluslarca desteklenen projeler de dahil, her türlü
harcamalar için Bilim Kurulu'nca her yıl belirlenecek sınırlar içinde
ve Başkan'in yetki devretmesi kaydıyla ita amirliği yapmak,
f) ULAKBİM çalışmalari ile ilgili hesap yılına ait
karşılaştırmalıgelişme raporlari hazırlamak ve Yönetim Kurulu'na
sunmak,
g) Başkan'in verdiğıyetki sınırlarıiçinde kalarak tam zamanlı
ve yarı
zamanlıpersoneli atamak, gerektiğinde görevlerine son vermek ve tüm
ULAKBİM personelinin terfi ve diğer özlük işlerini yürütmek,
h) Yönetim Kurulu tarafindan belirlenen TÜBİTAK dışıkurum ve
kuruluşlarca desteklenen projeler ile, TÜBITAK dışıkurum ve
kuruluşlarla oluşturulan stratejik isbirlikleri, ortak çalışma
platformlarıya da benzer oluşumlar ile ilgili belgeleri ULAKBİM
adına imzalamak,
i) TÜBİTAK dışıkurum ve kuruluşlarca desteklenen projelerde
çalışacak
ULAKBİM personelinin görevlendirilmeleri ile münhasıran projede
çalışmak üzere sözleşme ile istihdam edilecek geçici personelin
atamalarınıyapmak ve bu personele yapılacak ödemeleri belirlemek,
j) Başkan, Bilim Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafindan verilen
diğer
görevleri yerine getirmek.
ULAKBİM Müdür Yardimcilari'nin Nitelikleri, Atanmalari, Görev,
Yetki ve
Sorumlulukları
Madde 15- ULAKBİM Müdürü'nün ULAKBİM'in çalışmalarınıbirlikte
yürüttüğü üç Müdür Yardımcısıvardir. Bilgi teknolojileri ile ilgili
çalışmalardan sorumlu Müdür Yardımcısı, AğTeknolojileri Birimi'ni;
bilgi hizmetleri ile ilgili çalışmalardan sorumlu Müdür Yardımcısı,
Cahit Arf Bilgi Merkezi Birimi'ni; idari ve mali işler ile ULAKBİM
hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu Müdür Yardımcısı, İdari Birim'i



yönetir.
Müdür yardımcıları, alanlarında yeterli bilgi ve deneyime sahip
kişiler
arasından ULAKBİM Müdürü'nün önerisiyle Yönetim Kurulu'nca atanırlar.
Müdür
yardımcılarının görev süreleri üç yıldır. Atama usullerindeki
yöntemle
görevden alınırlar.
Müdür yardımcıları, görev ve sorumluluklarınıyerine getirmek
üzere
kendilerine baglıolarak görev yapacak birimlerde eleman sayıve
özelliklerini belirler. ULAKBİM Müdürü tarafından belirlenen dönemler
sonunda çalışmaların durumu ile ilgili gelişme raporlarıve bütçe
önerileri hazırlarlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Komiteler, Çalışma Gruplarıve Proje Ekipleri
Komiteler, Çalışma Gruplarıve Proje Ekipleri
Madde 16- Yönetim Kurulu, ULAKBİM Müdürü veya Danışma Kurulu'nun
önerisi ile, ULAKBİM'in görev alani içinde strateji ve vizyon
belirleme, orta ve uzun vadeli planlar hazırlama çalışmalarını
yürütmek amacıyla komiteler oluşturur.
ULAKBİM Müdürü, müdür yardımcılarının önerisi ile ULAKBİM'in
görev
alanlari içindeki planlama, uygulama, arastırma ve gelistirme
çalısmalarını
yürütmek amacıyla çalışma grupları; TÜBİTAK dışıkurum ve
kuruluslarca
desteklenen projelerde görev almak üzere proje ekipleri oluşturur.
Komiteler, çalisma gruplari ve proje ekiplerinde görev alacak
ULAKBİM
personeli, ile gerek duyuldugu takdirde, ULAKBİM disindan
görevlendirilecek
personelin nitelikleri ULAKBİM Müdürü'nce belirlenir.
BEŞİNCI BÖLÜM
Çesitli ve Son Hükümler
Personel İşleri
Madde 17- ULAKBİM personelinin özlük isleri, 17/1/1996 tarihli ve
22526
sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Türkiye Bilimsel ve Teknik
Arastirma Kurumu Personel Yönetmelığıhükümleri çerçevesinde, ULAKBİM
Müdürü tarafindan yürütülür.
Muhasebe Isleri
Madde 18- ULAKBİM bütçesi, Kurum bütçesi içinde, ayri bölüm
halinde
gösterilir. Bu bütçenin uygulanmasi ile ilgili muhasebe islemleri,
Bilim
Kurulu'nun 22/8/1994 tarihli ve 13 sayili kararıyla kabul edilen
Türkiye
Bilimsel ve Teknik Arastirma Kurumu Muhasebe Yönetmeliğıhükümleri
çerçevesinde yürütülür.
ULAKBİM ile ilgili olarak tutulan defterler ve belgeler, ULAKBİM
Müdürlügü'nde saklanir. Bu defter ve belgeler 17/7/1963 tarihli ve
278 sayili Türkiye Bilimsel ve Teknik Arastirma Kurumu Kurulmasi
Hakkında Kanun'da belirtilen denetim organlari ve gerektiğinde
TÜBITAK Başkanlığı'nca incelenerek denetlenir.
Satinalma Işleri
Madde 19- Satınalma işleri 16/10/1994 tarihli ve 22083 sayili
Resmi
Gazete'de yayimlanan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştirma Kurumu
İhale



Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülür.
Yürürlük
Madde 20- Bu Yönetmelik yayımıtarihinde yürürlüge ğırer.
Yürütme
Madde 21- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Bilimsel ve Teknik
Arastırma Kurumu Baskanıyürütür.


