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Belki hatırlarsınız, “BTYK muntazaman toplanıyor!” başlıklı bir yazı yazmıştım (CBT, 
01.08.2008). Nedeni bir tanıdığımın şöyle bir serzenişte bulunmasıydı: “Sen, Bilim ve 
Teknoloji Yüksek Kurulu’nun [BTYK], kurulduktan sonra yıllarca toplanamadığını; daha 
sonra da ancak uzun aralıklarla toplanabildiğini defalarca yazdın ve bu durumu da, o dönem 
hükûmetlerinin bilim ve teknoloji konusundaki politika yoksunluklarının bir kanıtı olarak 
sundun. Şimdi Kurul muntazaman toplanıyor; ama, senin köşende tık yok!”  

O yazıda da anlatmaya çalışmıştım; Kurul muntazaman toplanıyor, ama aldığı kararların, 
sonuçta, hemen hemen hiçbir etkisi yok.  Bilimde, teknolojide, yenilikçilikte, dolayısıyla da 
sanayide, BTYK hiç olmasaydı, hangi hızla ilerleyecek idiysek, o hızla ilerliyoruz. Durum 
buyken, BTYK’nın aldığı kararlar üzerine fikir yürütmek gereksiz bir iş yapmak oluyor. Bu 
hissimi, “ben de tanıdığımın dolduruşuna gelip gereksiz bir yazı yazmış oldum” cümlesiyle 
ifâde etmiştim. 

Bu kez kimsenin değil, kendimin dolduruşuna geldim; daha doğrusu merakımın kurbanı 
oldum. Ülke fokur fokur kaynıyor; işçiler, neredeyse her kesimden çalışanlar, işsizler can 
havliyle sokaklara dökülmüş; sanayici sıkıntıda; üstelik toplumun değişik kesimleri arasında 
ipler koptu kopacak; ama BTYK toplantılarını hiç sektirmeden sürdürüyor! Siz olsanız 
kurulun ne yaptığını merak etmez miydiniz? Ben de o merakla, BTYK’nın 15 Aralık 2009’da 
yaptığı toplantıda kabûl edilen “Gelişmelere İlişkin Değerlendirmeler ve Kararlar” başlıklı, 
139 sayfalık belgeyi inceledim. İşte o belgeden sizin de merakınızı giderecek bir örnek: 
BTYK,  17 Haziran 2009’da yaptığı, önceki toplantısında “Küresel Malî Krize Karşı ARGE 
ve Yenilik ile İlgili Tedbirler” başlıklı bir karar almış. Kararın gerekçesi şu: “...çeşitli ülkeler 
tarafından açıklanan kriz paketleri incelediğinde [görülmektedir ki], birçok ülke, ‘Yenilik ve 
Uzun Süreli Kalkınma Tedbirleri’ başlığı altında ...altyapıya ve araştırma da dâhil olmak 
üzere rekabetçiliği güvence altına alacak alanlara yatırım yapmayı öngörmekte ve kriz 
ortamından daha güçlü bir şekilde çıkış için zemin hazırlamaya çalışmaktadır.  
“...Ülkemizdeyse, küresel malî krize karşı alınmış tedbirler likidite destekleri, vergi ve prim 
destekleri, üretim ve ihracata yönelik kredi ve garanti destekleri gibi başlıklar altında 
toplanmakta; ARGE ve yeniliğe yatırım yapılması bu temel başlıklar arasında yer 
almamaktadır. Aldıkları tedbirlerle krizi bir fırsat olarak değerlendirecek ülkelerin, yıllarca 
yararlanabilecekleri önemli bir rekabet üstünlüğü elde etmiş olacakları göz önünde 
bulundurulursa; ülkemizde de ekonomik kriz ortamının sürdürülebilir gelişim yönünde 
değerlendirilebilmesi için bilim, teknoloji ve yenilik ile ilgili ilâve tedbirlere ihtiyaç olduğu 
değerlendirilmektedir.” 
Bu gerekçeyle de, “Küresel malî krize karşı alınan tedbirler arasında ARGE ve yenilik 
alanında uygulamaya alınabilecek ilâve eylemlere ayrı bir başlık olarak yer verilmesine” 
karar verilmiş. O ilâve eylemler nedir, açıklanmamış; ama gerekçedeki tespitler doğru...  

15 Aralık toplantısında sunulan belgeden öğreniyoruz ki, bu karar sonuçlanmış. Ne yapılmış 
da sonuçlanmış? ‘Açıklama’ şu: “2009 yılında bilim, teknoloji ve yenilik faaliyetlerinin 
desteklenmesi amacıyla Maliye Bakanlığı Bütçesinin ‘Yedek Ödenek’ tertibinden 200 Milyon 
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faaliyetleri herhangi bir aksama olmaksızın desteklenmekte ve sürdürülebilir bir gelişim için 
bu alanda bir ivme sağlanmaktadır.” 
Sorun ‘böylece’ çözülmüş ve anlaşıldığı üzere ‘ARGE ve yenilik alanında uygulamaya 
alınabilecek’ başkaca bir  ‘ilâve eyleme’ gerek kalmamış... Ya, gördünüz mü; BTYK 
sâyesinde ARGE ve yenilikte her şey muntazam! Yoksa, siz bunu zâten biliyordunuz da, ben 
yine gereksiz bir yazı mı yazmış oldum? 
CBT. 01 Ocak 2010 


