
BİLİM YE TEKNOLOJİ YÜRSEK KURULU'NUN
9 Ekim 1989 TOPLANTISININ TUTANAĞI

1. 77   Sayılı  Kanun  Hükmünde  Kararname   ile   oluşturulan  Bilim  ve Teknoloji
Yüksek  Kurulu   (BTYK)  ilk  toplantısını  9 Ekim 1989 günü Kurul Başkanı Başbakan
Sayın Turgut ÖZAL Başkanlığı’nda yapmıştır. Toplantıya katılan üyelerin listesi EK-1
olarak verilmiştir.

2. Gündemi  EK-2  olarak  sunulan  Toplantı  Sn.Başbakan'ın  Kurulu  açış konuşması ile
başlamıştır.

3. Sn.Başbakan konuşmasında;
 77  Sayılı  Kanun  Hükmünde  Kararname'nin  güncellleştirilmesi gerektiğini,
 Süratle gelişen Türkiye'nin bundan böyle eğitim, sağlık, bilim ve araştırma

konularına daha da önem vermesi gerektiğini,
 Altıncı beş yıllık kalkınma döneminde bu alanlarda daha önemli işler yapılması, daha

fazla paranın ayrılması, eleman yetiştirilmesinin teşvik edilmesi gereğini belirtmiş,
 Yapılan önemli icraatlara örnek olarak;

- TÜBİTAK Kanununun Revizyonunu
- Savunma Sanayii  Fonu ve Toplu Konut Kamu Ortaklığı İdaresinin kurulmasını
- Savunma  Sanayii   ile  ilgili  önemli  teknolojik  projelerin yürütüldüğünü,
- Telekomünikasyon alanında atılım yapıldığını,
- Bilgisayarlar konusunda önemli gelişmeler olduğunu,
- 32  Sayılı  kararla  yabancı  sermaye  ve  teknolojinin  yurda gelmesinin

kolaylaştırıldığını,
- Üniversitelere önemli mali katkılar yapıldığını,
- Özel   Sektörde   A+G'yi  desteklemek   için  vergi   kolaylığı getirildiğini dile

getirmiş ve
- A+G' ye  ayrılan  kaynağın  GSMH' nın  %  0.2  civarından  % 1' e çıkarılacağını,
- Gündemin TÜBİTAK  tarafından hazırlanan Türkiye'de Araştırma-Geliştirme

faaliyetlerinin bir değerlendirmesi  gibi  önemli maddeler içerdiğini
vurgulamıştır.

4. Devlet Bakanı Sn.Mehmet YAZAR 77 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yapılması
gerekli değişiklikleri sunmuş ve Kararnamenin EK-3'te verilen şekliyle
güncelleştirilmesine karar verilmiştir.

5. TÜBİTAK  Başkanı  Prof.Dr. Mehmet ERGİN  TÜBİTAK  tarafından  hazırlanan
BTYK Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağını sunmuş ve
yapılan görüşmeden sonra Yönetmelik EK-4'te verilen şekliyle kabul  edilmiştir.
Sekreterya tarafından; A+G konularında yaptırılacak değerlendirme çalışmalarının
Kurula sunulması kararlaştırılmıştır.



6. TÜBİTAK  Başkanı  Prof.Dr. Mehmet  ERGİN,  "Türkiye'de  Araştırma  ve Geliştirme
Faaliyetleri, Öncelikler ve Sorunlar" konulu raporu sunmuş ve yapılan ayrıntılı
görüşmelerden sonra;
 A+G  insan  gücünün  on  yılda  10000  çalışan riüfus  başına  30 kişiye çıkarılması,
 A+G   harcamaların   gelecek   on   yılda  GSMH nın   %  2’sine çıkarılması,
 Bakanlıklarda Araştırma Koordinatörlükleri oluşturulması,
 Yeni Araştırma Merkezleri Kurulması,
 Teknoparklar kurulması,
 Milli   İhtisas   Laboratuvarları   kurulması  ve   Metroloji Laboratuvarının süratle

tamamlanması,
 Etkin bir teknik enformasyon sisteminin kurulması ve bu amaçla TUBİTAK-

TURDOK'un yeniden organize edilmesi,
 Patent ve fikri mülkiyet kanunları gibi konularda güncelleştirmeye gidilmesi,
 Uluslararası ilişkilerimizin geliştirilmesi için daha kapsamlı ve  sistematik  bir

yaklaşım  ile  gerekli  idari  yapı  ve  bütçenin gerçekleştirilmesi

konularında fikir birliğine varılmştır.

7. TÜBİTAK tarafından hazırlanan, Bilim ve Teknoloji Fonu ile ilgili Kanun Tasarısı
görüşülmüş ve Kanunun EK-5'te verilen şekliyle Bakanlar Kuruluna sunulmasına karar
verilmiştir.

8. TÜBİTAK  tarafından  sunulan “Türkiye'de  Araştırma  ve  Geliştirme Faaliyetleri,
Öncelikler  ve Sorunlar"  konulu  raporda dile  getirilen hususlarda  üzerinde  mutabakat
oluşmayan  konuların  Kurulun  bundan sonraki  toplantılarında  ele  alınarak  karara
bağlanmasında  fikir birliğine varılmıştır.

9. Toplantı,   Kurul' un  bundan  böyle  düzenli  bir  şekilde  toplanması dileğiyle sona
ermiştir.


