B‹L‹M VE TEKNOLOJ‹
YÜKSEK KURULU KURULMASINA ‹L‹ÞK‹N
77 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (*)

Amaç
Madde 1. Bilim ve teknoloji alan›ndaki araßt›rma ve gelißtirme
politikalar›n›n ekonomik kalk›nma, sosyal gelißme ve milli güvenlik
hedefleri do¤rultusunda tespit edilmesi, yönlendirilmesi ve
koordinasyonun sa¤lanmas› amac›yla Baßbakan’a ba¤l› “Bilim ve
Teknoloji Yüksek Kurulu” kurulmußtur.
Kapsam
Madde 2. Araßt›rma ve gelißtirme faaliyetlerinde bulunan
üniversiteler dahil tüm kamu kurulußlar›, bu faaliyetlerin
yönlendirilmesi ve koordinasyon aç›s›ndan bu Kanun Hükmünde
Kararname kapsam›ndad›r.
Kuruluß ve Çal›ßma
Madde 3. (**)Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu, Baßbakan’›n
baßkanl›¤›nda, ilgili Devlet Bakan›, Milli Savunma Bakan›, Maliye ve
Gümrük Bakan›, Milli E¤itim Bakan›, Sa¤l›k Bakan›, Tar›m Orman ve
Köyißleri Bakan›, Sanayi ve Ticaret Bakan›, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakan›, YÖK Baßkan›, Devlet Planlama Teßkilat› Müsteßar›, Hazine ve
D›ß Ticaret Müsteßar›, TÜB‹TAK Baßkan› ile bir yard›mc›s›, TAEK
Baßkan›, TRT Genel Müdürü, TOBB Baßkan› ve YÖK’ün belirleyece¤i,
konu ile ilgili gelißmiß bir üniversitenin seçece¤i bir üyeden olußur.
Gerekti¤inde di¤er Bakanlar ile araßt›rma kurulußlar›n›n
sorumlular› ve uzman kißiler de Kurul toplant›lar›na davet edilebilir.

(*)

04.10.1983 tarih ve 18181 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›ßt›r.

(**)

08.11.1989 tarih ve 20336 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 391 say›l› Kanun
Hükmünde Kararname ile de¤ißtirilmißtir.
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Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun haz›rl›k çal›ßmalar› ve
sekreterya hizmetleri TÜB‹TAK taraf›ndan yerine getirilir. TÜB‹TAK,
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun ald›¤› kararlar›n ilgili
kurulußlarca uygulanmas›n› izlemek, de¤erlendirmek ve sonuçlar›n›
an›lan Kurul’a aktarmakla sorumludur.
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Baßbakan’›n ça¤›r›s› üzerine
y›lda en az iki defa toplan›r.
Görevler
Madde 4. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun görevleri
ßunlard›r:
a) Uzun vadeli bilim ve teknoloji politikalar›n›n tespitinde
hükümete yard›mc› olmak,
b) Bilim ve Teknoloji ile ilgili alanlarda araßt›rma ve gelißtirme
hedeflerini tespit etmek,
c) Öncelikli araßt›rma ve gelißtirme alanlar›n› belirlemek,
bunlarla ilgili plan ve programlar› haz›rlamak,
d) Araßt›rma-gelißtirme alan›ndaki plan ve programlar
do¤rultusunda kamu araßt›rma kurulußlar›n› görevlendirmek,
gerekti¤inde özel sektörle ißbirli¤i yapmak ve özel sektörle
ilgili teßvik edici ve düzenleyici tedbirleri saptamak,
e) Bilim ve teknoloji sisteminin etkinleßtirilmesi ve gelißtirilmesi
amac›yla bilim ve teknoloji alan›ndaki yasa tasar›lar› ve
mevzuat› haz›rlatmak,
f)

Araßt›r›c› insan gücünün yetißtirilmesi ve etkin bir ßekilde
kullan›m› için gerekli önlemleri saptamak ve uygulanmas›n›
sa¤lamak,

g) Özel kurulußlar›n araßt›rma gelißtirme merkezlerini kurmalar›
için gerekli esas ve usulleri belirlemek, bu faaliyetleri izlemek,
de¤erlendirmek ve yönlendirmek,
h) Hangi alanlara ne oranda araßt›rma-gelißtirme yat›r›m›
yap›lmas› gerekti¤ini tespit etmek,
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›)

Programlama ve yürütme aßamalar›nda sektörler ve
kurulußlar aras›nda koordinasyonu sa¤lamak.

Kararlar›n Uygulanmas›
Madde 5. (*) Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nca al›nan
kararlar›n uygulanmas›nda ilgili tüm kurulußlar görevlidir.
Giderler
Madde 6. Birden fazla kurulußun kat›lmas›yla yürütülecek olan
Projelerin gerektirdi¤i giderler, TÜB‹TAK’›n bütçesine konulan
ödeneklerle karß›lan›r.
Yönetmelikler
Madde 7. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun görevleri ile ilgili
hususlar ve çal›ßma usul ve esaslar› haz›rlanacak yönetmeliklerle
belirlenir. Yönetmelikler bu Kanun Hükmünde Kararnamenin
yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren alt› ay içinde haz›rlan›r ve Bilim ve
Teknoloji Yüksek Kurulu taraf›ndan onayland›ktan sonra yürürlü¤e
konulur.
Yürürlük
Madde 8. Bu Kanun Hükmünde Kararname yay›m› tarihinde
yürürlü¤e girer.
Yürütme
Madde 9. Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar
Kurulu yürütür.

(*) 08.11.1989 tarih ve 20336 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 391 say›l› Kanun
Hükmünde Kararname ile de¤ißtirilmißtir.
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