B‹L‹M VE TEKNOLOJ‹ YÜKSEK KURULU’NUN
GÖREVLER‹, ÇALIÞMA USUL VE ESASLARI
HAKKINDA YÖNETMEL‹K (*)

Amaç ve Kapsam
Madde 1. Bu yönetmeli¤in amac› 77 say›l› Kanun Hükmünde
Kararname ile olußturulan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun
kuruluß, görev, yetki, çal›ßma esas ve usullerini düzenlemektir.
Yönetmelik hükümleri, kurulußlar› bünyesinde, müsbet bilimlerin temel
ve uygulamal› dallar›nda araßt›rma ve gelißtirme faaliyetlerini yürüten
bakanl›klar›, üniversiteleri ve di¤er kamu kurulußlar›n› kapsar.
Tan›mlar ve K›saltmalar
Madde 2. Bu Yönetmeli¤in metninde ve uygulanmas›nda;
Yüksek Kurul

: Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nu,

Kararname

: 77 say›l› Kanun Hükmünde Kararnameyi,

YÖK

: Yüksekö¤retim Kurulu’nu,

DPT

: Devlet Planlama Teßkilat›’n›,

TÜB‹TAK

: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araßt›rma
Kurumu’nu,

TAEK

: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nu,

TRT

: Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nu,

TOBB

: Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’ni

belirler.
Kuruluß
Madde 3. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu, Baßbakan’›n
baßkanl›¤›nda, ilgili Devlet Bakan›, Milli Savunma Bakan›, Maliye ve
(*) 18.11.1989 tarih ve 20346 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›ßt›r.
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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 Plânlama 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¤i takdirde di¤er Bakanlar ile müsbet bilimler alan›nda
temel ve uygulamal› araßt›rma yapan kamu ve özel kurulußlar›n
sorumlular›, bilim ve teknoloji alan›nda uzman kißiler Yüksek Kurul
toplant›s›na davet edilebilirler.
Yüksek Kurul’un Görevleri
Madde 4. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun görevleri
ßunlard›r:
a) Türkiye’nin uzun vadeli bilim ve teknoloji politikas›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 plân ve programlar› haz›rlamak,
d) Araßt›rma-gelißtirme alan›ndaki plan ve programlar
do¤rultusunda; kamu araßt›rma kurulußlar›na görevler
vermek, gerekti¤inde özel sektörle ißbirli¤i yapmak ve özel
sektörle ilgili teßvik edici ve düzenleyici tedbirleri getirmek,
e) Bilim ve teknoloji sisteminin etkinleßmesi ve gelißtirilmesi
amac›yla bilim ve teknoloji alan›nda yasa tasar›lar› ve di¤er
mevzuat› haz›rlamak,
f)

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

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

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

i)

Görev alan›na giren konularda gerekli kararlar› almak,
araßt›rma sonuçlar›n› de¤erlendirmek.

Sekreterya Görevleri
Madde 5. Yüksek Kurul’un gerek toplant› haz›rl›¤› gerekse
toplant› ve toplant› sonras› faaliyetlerinin gerektirdi¤i tüm sekreterya
hizmetleri TÜB‹TAK taraf›ndan yerine getirilir. Bunun için TÜB‹TAK,
bünyesinde gerekli düzenlemeyi yapar.
Sekreteryan›n görevleri ßunlard›r :
a) Yüksek Kurul toplant›lar› için haz›rl›k yapmak, gündem
tasla¤› haz›rlamak ve Baßbakan’a sunmak,
b) Yüksek Kurul’ca al›nan kararlar› ilgili kuruluß ve makamlara
tebli¤ etmek,
c) Müsbet bilimler alan›nda temel ve uygulamal› araßt›rma yapan
üniversiteler, kamu ve özel tüm kurulußlar›n araßt›rma
gelißtirme faaliyetlerini yak›ndan izlemek ve izleme
sonuçlar›n› Yüksek Kurul’a sunmak,
d) Tüm sektörlerde uygulamada getirilen yenilikleri takip etmek
ve bunlar› teßvik için Yüksek Kurul’a öneriler getirmek,
e) Araßt›rma-gelißtirme harcamalar› ile ilgili olarak DPT ile yak›n
ilißki içinde bulunmak,
f)

Birden fazla kurulußun kat›lmas› ile yürütülecek araßt›rma
gelißtirme projeleri için kullan›lacak kayna¤›n kurulußlara
göre da¤›t›m›n› planlamak ve Yüksek Kurul’a sunmak,

g) Bakanl›klar›n Araßt›rma-Planlama-Koordinasyon Kurulu
Baßkanl›klar› veya baßka ad alt›ndaki muadilleri ve özel sektör
kurulußlar› ile ilißki içinde olmak, sekreterya görevlerinin
gerektirdi¤i koordinasyonu gerçekleßtirmek,
h) Orta ve uzun vadeli bilim ve teknoloji politikalar›n›n tespiti
için gerekli çal›ßmalar› yapmak üzere uzmanlardan olußan bir
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de¤erlendirme heyeti kurmak ve bu heyetin haz›rlayaca¤›
raporu Yüksek Kurul’a sunmak.
Toplant›lar ve Karar Alma
Madde 6. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu, Baßbakan’›n ça¤r›s›
üzerine y›lda en az iki kere toplan›r. Bu toplant› zamanlar›n›n Devlet
Bütçesi takvimine ve araßt›rma faaliyetlerinin yürütülmesine uygunlu¤u
gözönünde tutulur.
Yüksek Kurul, ola¤an toplant›lar› d›ß›nda, kurul üyelerinin teklifi
ve Baßbakan’›n tasvibi ile belirli konular› görüßmek üzere ola¤anüstü
toplant›lar da yapabilir.
Yüksek Kurul’da kararlar; toplant›ya kat›lan kurul üyelerinin salt
ço¤unlu¤unun oylar› ile al›n›r. Oylar›n eßitli¤i halinde Kurul Baßkan›’n›n
bulundu¤u taraf ço¤unlu¤u sa¤lam›ß say›l›r.
Proje Giderleri
Madde 7. Bir tek kurulußun olanaklar› ve sorumlulu¤u ile
yürütülmesi Yüksek Kurul karar› ile uygun görülen projeler için gerekli
harcamalara o kurulußun bütçesinde yer verilir.
Birden fazla kurulußun kat›lmas› ile yürütülecek olan projelerin
gerektirdi¤i giderler, TÜB‹TAK’›n bütçesine konulacak veya aktar›lacak
ödeneklerle karß›lan›r. Bu ißlem Yüksek Kurul’ca kabul edilecek
önceliklere ve takvime göre yap›l›r.
Geçici Madde 1. Bu Yönetmeli¤in yürürlü¤e giriß tarihinden önce
baßlat›lm›ß olup, birden fazla kurulußun kat›lmas› ile yürütülen projeler
için bu Yönetmeli¤in 7 nci maddesinin ikinci f›kras› uygulanmaz. Bu
projelerin finansman› baßlat›ld›¤› biçimde sürdürülür.
Yürürlük
Madde 8. Bu Yönetmelik, 77 say›l› Kanun Hükmünde
Kararnamenin 7 nci maddesi uyar›nca, Bilim ve Teknoloji Yüksek
Kurulu taraf›ndan onayland›ktan sonra, Resmi Gazete’de yay›m›
tarihinde yürürlü¤e girer.
Yürütme
Madde 9. Bu Yönetmelik hükümlerini Baßbakan yürütür.
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