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TÜBA’n›n Özerkli¤i Sona m› Eriyor?
Bilim Akademileri özerk yap›lard›r. Üyeleri,
bilime katk›n›n uluslararas› baflar› ölçütlerine göre, Akademi üyeleri taraf›ndan seçilirler. Bu uygulama, bilimsel liyakat›n yine en baflar›l› bilim insanlar› taraf›ndan en iyi flekilde de¤erlendirilebilece¤i ve çal›flmalar›n en iyi özyönetimle sürdürülebilece¤i düflüncesinden kaynaklan›r. Akademilerin
özerk yap›lar›, onlara hükümetler ve hatta devletler üstü bir temsil kabiliyeti sa¤lar.
Bilimler Akademisi’nin en önemli görevi üstün
baflar›l› bilimsel çal›flmalar› onurland›rmakt›r.
E¤er imkan varsa, bilimsel araflt›rmalar›n finansman›na katk›da bulunmak, genç bilim insanlar›n›
teflvik etmek için önlemler almak, ödül programlar› ihdas etmek, ülkede bilim e¤itiminin iyilefltirmesine katk›da bulunmak gibi (devletin görevleri
olan ve devlet taraf›ndan desteklenen) ifllevler üstlenebilirler ve TÜBA da bu ifllevleri, hem Asya hem
Avrupa ülkeleri içinde örnek gösterilecek kadar
baflar› ile yerine getirmifltir. TÜBA bir yandan üyeleri ile, di¤er yandan Avrupa’da “Genç Akademi”
çal›flmalar›na ilham veren Üstün Baflar›l› Genç Bilim ‹nsanlar›n› Ödüllendirme Program› (GEB‹P)
ile, Türkiye’de gerek do¤a bilimleri gerek sosyal
bilimlerde, bilime katk›lar› meslektafllar› taraf›ndan en üst düzeyde itibar gören bilim insanlar›n›n
büyük ço¤unlu¤unu bünyesinde bar›nd›rma gayreti içindedir. (Toplam üye say›s› 140 olup, 41 fleref
üyesi, 82 asli üye ve 17 assosiye üyesi vard›r.)
Bilim akademileri, en son yak›n tarihin epey
ac›l› dönemlerinde, Ikinci Dünya Savafl› ve sonras›nda, yer yer çeflitli hükümetlerin direktifleri do¤rultusunda üye seçmeye ya da faaliyetler yürütmeye zorlanm›fllar ve asli görevlerini yapamaz hale
getirilmifllerdir.
Ülkemizde 17 y›l içinde çok büyük bir aflama
kaydetmifl olan Türkiye Bilimler Akademisi’nin,
ister bir tür dar görüfllülük ve afl›r› araçsallaflt›r›c›
bir yaklafl›mla, ister özerk yap›lara tahammülsüzlük nedeniyle, bu ak›bete u¤ramas› telafisi çok zor
hasarlara yol açacakt›r. ♦

Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA, ülkemizin
en önemli akademik kurumlar›ndan birisi. Ama
geçti¤imiz hafta gerçekleflen baz› yasal düzenlemelerin, özerkli¤ini zedeleyece¤i yönünde. ‹flte onlardan birisi.
27 A¤ustos 2011 Cumartesi günü Resmi Gazete’nin özel say›s›nda yay›nlanan Kanun Hükmünde Kararname’de, G›da Tar›m ve Hayvanc›l›k Bakanl›¤›’n›n Teflkilat ve Görevleri Hakkinda Kanun
Hükmünde Kararname’nin yan›s›ra, TÜB‹TAK ve
Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) Kurulmas› Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname’de baz› de¤ifliklikler yap›lm›flt›r.
Türkiye Bilimler Akademisi için bu de¤ifliklikler kurumun özerkli¤inin kald›r›lmas› ve bir bilimler akademisi yap›s›ndan tamamen uzaklaflt›r›lmas› anlam›na gelmektedir. Pazar günü manfletlerde
yer alan ve vak›f mallar›n›n iadesine ait olumlu haberle gündeme gelen bu kanun hükmünde kararnamenin, TÜBA ile ilgili 31.-38. maddeleri, e¤er
uygulan›rsa, Türkiye’de bilimsel liyakat temelinde
kurulu olan yegane özerk kurumun ortadan kald›r›lmas› anlam›na gelecektir.
Bu de¤iflikliklerin en önemlileri flunlard›r:
-Üye say›s›n›n üçte birinin Bakanlar kurulu,
üçte birinin ise YÖK taraf›ndan atanaca¤›
-Baflkan›n ise asli üyeler aras›ndan “müflterek
kararla” (üçlü kararname ile Cumhurbaflkan›,
Baflbakan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan› taraf›ndan) atanacak olmas›. (Mevcut durumda baflkan TÜBA genel Kurulu taraf›ndan seçilir ve Baflbakan’›n onay› ile atan›r.)
Bunlar› tamamlayan ek önlemler olarak
-Üye say›s›n›n yar›s› assosye üye, yar›s› asli üye
olmak üzere 300 ile s›n›rlanmas› (flu anda asli üyelerin say›s› ülkedeki profesör say›s››n %2’si ile, assosye üyelerin say›s› ise bunun üç kat› ile s›n›rl›d›r)
-Akademi içinde idari görevlerde bulunma üst
yafl›n›n (fieref üyesi olma yafl›n›n) 70’ten 67’ye çekilmesi
-fieref üyelerinin üye seçimlerinde oy veremeyecek olmalar› getirilmifltir.
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