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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2015/14

Prof. Dr. Muhittin ŞİMŞEK’in istifası nedeniyle boşalan Yükseköğretim Kurulu

Üyeliğine, Prof. Dr. Hasan MANDAL’ın Üniversitelerarası Kurulca yapılan seçimi, 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin b/5 bendi gereğince onaylanmıştır.

24/3/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

25 Mart 2015
ÇARŞAMBA

Sayı : 29306
Mükerrer



YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ÇALIŞMA GRUPLARI 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 31/1/2013 tarihli ve 28545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilim, Sanayi

ve Teknoloji Bakanlığı Çalışma Grupları Yönetmeliği’nin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi

ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin

23 üncü maddesi uyarınca Bakanlık birimlerinde çalışma ve alt çalışma gruplarının oluşturul-

ması ile bunların çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ç) Çalışma grubu: Bakanlığın görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda

bulunmak üzere diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum

kuruluşları, yükseköğretim kurumlarından temsilciler ile özel sektör temsilcileri ve konu ile

ilgili uzmanların katılımı ile oluşturulan çalışma grubunu,

d) Katılımcı: Çalışma ve alt çalışma gruplarında yer alan Bakanlık ve diğer bakanlıklar,

kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, yükseköğretim kurumla-

rından temsilciler ile özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanları,”

“e) Alt çalışma grubu: Bakanlığın görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışma-

larda bulunmak üzere diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil top-

lum kuruluşları, yükseköğretim kurumlarından temsilciler ile özel sektör temsilcileri ve konu

ile ilgili uzmanların katılımı ile oluşturulan ve çalışma grubuna bağlı olarak çalışan alt çalışma

grubunu,

f) Rapor değerlendirme kurulu: Çalışma grubu tarafından hazırlanan raporun değerlen-

dirilmesi için gerekli görülmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum

kuruluşları, yükseköğretim kurumları ile özel sektör temsilcileri arasından çalışma grubu ve

alt çalışma grubu üyeleri dışından seçilerek konunun uzmanı en fazla beş kişiden oluşturulan

kurulu”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Çalışma ve alt çalışma gruplarının oluşturulması

MADDE 4 – (1) İlgili birimin teklifi üzerine Bakan onayı ile geçici olarak çalışma ve

alt çalışma grupları oluşturulabilir.

(2) Çalışma grubu ve alt çalışma gruplarının oluşturulması teklifi;

a) Çalışma konusunu,

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE             25 Mart 2015 – Sayı : 29306 (Mükerrer)



b) Çalışmanın amacını,

c) Çalışma ve alt çalışma gruplarının başkanını ve katılımcılarını,

ç) Öngörülen asgari ve azami çalışma süresini,

d) Öngörülen bütçesini,

içerir.

(3) Çalışma grubu en fazla otuz kişiden oluşur.

(4) Gerekli görülmesi halinde çalışma grubu üyelerinden veya çalışma grubu üyesi ol-

mayan kişilerden oluşan alt çalışma grupları kurulabilir. 

(5) Çalışma ve alt çalışma grubu ile rapor değerlendirme kurulu üye sayısı en fazla yüz

kişiden oluşur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Çalışma ve alt çalışma grubu üyeleri, çalışma konusu ve amacına uygun olarak

Bakanlığın onayı ile yurt dışı seyahatler yapabilirler. Bakanlıkça onaylanan seyahatlere katılan

çalışma grubu üyeleri seyahatlere ilişkin olarak ayrıca bir rapor düzenler ve bu raporları çalışma

grubu raporlarının eki olarak Bakanlığa sunar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe 5 inci maddeden sonra gelmek üzere 5/A maddesi ek-

lenmiştir. 

“Alt çalışma gruplarının görevi

MADDE 5/A – (1) Alt çalışma grupları, çalışma grubu tarafından bu Yönetmeliğin

amacına uygun olarak verilen işleri yapmakla yükümlüdür.

(2) Alt çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları Çalışma Grubu tarafından belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(2) Raporun değerlendirilmesi aşamasında, ilgili birim tarafından yapılan değerlen-

dirmeler neticesinde, gerekli görülmesi halinde, raporun konusu hakkında gerekli mesleki ni-

teliklere sahip uzman kişilerden oluşan rapor değerlendirme kurulu oluşturulabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 8 – (1) Çalışma ve alt çalışma grupları ile rapor değerlendirme kurulu için

bu Yönetmelik kapsamında mevzuat uyarınca yapılacak harcamalar çalışma grubunun kurul-

masını teklif eden birim bütçesinden ödenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 9 – (1) Çalışma ve alt çalışma grupları ile rapor değerlendirme kurulu ra-

porlarının yayın hakkı Bakanlığa aittir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/1/2013 28545
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

— Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Hasan MANDAL’ın Seçilmesine

Dair Karar (No: 2015/14)

YÖNETMELİK

— Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Çalışma Grupları Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


