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Ekselansları Sayın Abdullah Gül 

Cumhurbaşkanı 

Çankaya, Ankara, Türkiye  

 

Ekselansları, 

Bu mektup, bizden önceki yöneticilerimiz Profesör Jüri Engelbrecht ve Profesör Nicholas 

Mann’ın Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ile ilgili yasal değişiklikler üzerine 12 Eylül 

2011 tarihinde size yazdıkları mektubun devamı niteliğindedir. 

Tüm Avrupa Akademileri’nin (All European Academies-ALLEA) eski başkanlık makamının, 

bağımsız akademiler, akademi federasyonları ve bilim camiasının önde gelen isimleri ile 

paylaştığı kaygı ve hoşnutsuzluğunu dile getirdiği söz konusu mektup, ne yazık ki TÜBA ile 

ilgili yasa değişikliklerinin iptaline yol açmadı.   

Bu mektupta belirtilmiş olduğu gibi TÜBA, ALLEA’nın son derece faal ve önemli bir 

üyesidir- bugüne dek böyleydi-. TÜBA, dünyaca kabul gören bilim ve araştırma 

faaliyetlerinin yanı sıra, ALLEA Yönetim Kurulu’ndaki köklü temsili ile çeşitli ALLEA 

girişimlerindeki katkıları,  uluslararası bilim topluluklarında ve ulusal ve Avrupa düzeyindeki 

karar mercileri arasında saygın bir yere sahiptir.  

Burada TÜBA’ya üye seçimi ve başkan tayini usullerini değiştiren 27 Ağustos 2011 tarihki 

kanun hükmünde kararname ile ilgili kaygılarımızı yineliyoruz. 

Dünyadaki Bilim Akademilerin’nin temel koşulu ve kesin kriteri bağımsızlık ve 

mükemmeliyettir. Bu kriterlere saygı gösterildiği sürece bir Akademi toplumda bilimin 

vicdanı olarak işlev görür. Dolayısıyla, uluslararası bilim camiasında saygı görmek ve 

benimsenmek isteyen Bilim Akademileri’nin tümü bu kriterlere uymak zorundadır. Bir 

Akademi siyasi, ekonomik ve ideolojik bağımsızlığını korumalı ve faaliyetlerini bilimsel 

mükemmeliyet ve özerklik üzerine inşa etmelidir. 

Bilim ve siyaset arasında yakın diyaloğun olası potansiyel yararlarına karşın, TÜBA’nın 

bağımsızlık ve özerklik kaybına yol açabileceğine ilişkin başlangıçtaki kaygılarımızın 

gerçekleşmekte olduğunu büyük bir üzüntü ile izliyoruz.  Bu korkularımızda ne kadar haklı 

olduğumuzu ne yazık ki yeni TÜBA üyelerinin aday gösterilme ve  atanma usullerinde ve 

yeni TÜBA Başkanı’nın atanması sürecinde anlamış bulunuyoruz. Bir Akademi için 

Başkan’ın ve yeni üyelerin bilimsel topluluk tarafından aday gösterilmesi ve seçilmesi son 

derece önemlidir. Bu süreçte hükümet organlarının veya diğer üçüncü partilerin müdahalesi 

olmadan yalnızca bilimsel liyakat temel alınmalıdır. 

Ekselans, bu temel değişikliklere bağlı olarak Akademi’nin yalnızca ulusal değil, uluslararası 

bilimsel konularda da güvenilirliğini yitirmekte olduğunu belirtmemize izin verin. Türkiye 

Cumhuriyeti’nin dünya bilimsel camiasındaki itibarı da yok olma tehdidi altındadır. 



Şu anda yürürlükte olan kanunlar iptal edilmedikçe veya ciddi biçimde değiştirilmedikçe Türk 

Akademisi bağımsızlık ve mükemmeliyet kriterlerini temel alarak çalışma olanağından 

mahrum edilmiş durumdadır. 

Bu durum karşısında sizi bir kez daha Akademi’nin özerkliğini geri kazanması için harekete 

geçmeye ve söz konusu yasal değişiklikleri iptal ederek temel bağımsızlık ve mükemmeliyet 

kriterlerini yeniden kazanmasına yardımcı olmaya çağırıyoruz. 

Yanıtınızı bekliyoruz, 

İçten saygılarımızla, 

 

 
Professor Günter Stock  

 

 
Professor Daniela Ježová  

 

 
Professor Ed Noort  
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