
ALLEA BİLDİRİSİ  

15 ŞUBAT 2019 

 

 
 
ALLEA, Macaristan Bilimler Akademisi’nin kurumsal özerkliğinin ve 
akademik özgürlüğünün korunması çağrısını kuvvetle tekrarlıyor 

 

Macaristan Bilimler Akademisi, 1994 yılında kurulduğundan bu yana Avrupa Akademiler Birliği 
ALLEA’nın değerli bir üyesidir. Macaristan Akademisi, özerkliği, araştırmacılarının mükemmeliyeti ve 
araştırma sonuçlarının niteliğiyle hem Macaristan halkı, hem de Avrupa ve dünya bilim camiası 
tarafında büyük güven duyulan bir kurumdur. 

Macaristan Yenilik ve Teknoloji Bakanlığı’nın, Macaristan Bilimler Akademisi’nin araştırma 
enstitülerine kaynak aktarımıyla ilgili son tutumu karşısında ALLEA, daha önceki bir bildirisinde ve 
açık mektubunda ifade ettiği konumunu tekrar eder: Macaristan Hükümeti, yinelenen, temelsiz 
müdahaleleri ile, 
 

 Macaristan Akademisi’nin kurumsal özerkliğine zarar vermektedir; 

 Uluslararası kabul gören ve uygulanan, akademik özgürlük, bilimde mükemmeliyet ve bilim 
kuruluşlarının kendi kendilerini idare etmesi ilkelerini ihlal etmektedir; 

 Macaristan’ın uluslararası ortamda tanınan geleneksel olarak mükemmel bilim zeminini 
zayıflatmakta ve bölgedeki öncü ve yol gösterici rolünü tehdit etmektedir; 

 Bilimsel araştırmayı siyasallaştırmakta, Macaristan’ın Avrupa ve dünyada bilim alanındaki 
ortaklıklarını tehlikeye atmaktadır; 

 Macaristan’da özellikle beşeri bilimler alanında yapılan araştırmaların, fakat bunlarla sınırlı 
olmaksızın bilimde elde edilen sonuçların niteliğini düşürüp kapsamını daraltacak bir yapı 
oluşturma tehdidi oluşturmaktadır. 

 

ALLEA Macaristan Hükümeti’ne, Macaristan bilim topluluğunun görev ve yetkilerini yerine 
getirebilmesi, ülkenin toplumsal ve ekonomik refahına, gelişmesine katkıda bulunabilmesi için, 
akademik örgüt ve kuruluşların özerkliğini Macaristan Anayasası’nın X. maddesinde garanti altına 
alınan şekliyle desteklemesi ve koruması çağrısını kuvvetle sürdürmektedir. ALLEA, akademi 
yapısında yapılması teklif edilen değişikliğin gelecekte tüm bilim disiplinleri için kaynak sağlanmasını 
çok ciddi ölçüde tehlikeye atacağı, beşeri bilimler alanındaki araştırmaları daha da fazla tehdit edeceği 
konusunda Macaristan Bilimler Akademisi’nin görüşüne katılmaktadır. 
 

Dolayısıyla ALLEA, Macaristan Bilimler Akademisi Başkanlık Heyeti’nin 12 Şubat 2019’da aldığı, 
Macaristan Hükümeti’nin kanunların gereğini yerine getirerek temel devlet kaynak tahsisini 
akademinin kullanımına açması gerektiği yönündeki kararı desteklemektedir. ALLEA ayrıca, 
Macaristan Bilimler Akademisi içindeki araştırma kurumlarının gelecekteki yapısı hakkında kapsamlı 
bir müzakere ve danışma süreci yürütülmesi ihtiyacının devam ettiği görüşüne de katılmaktadır. 
ALLEA Macaristan Akademisi’yle ilişkili tüm araştırmacılar ve çalışanlarla dayanışma içinde olup, 
ilgilileri bu kuruma destek vermeye davet eder. 

 
 
  



ALLEA Hakkında 

Avrupa Fen Bilimleri ve Beşeri Bilimler Federasyonu ALLEA 1994’te kurulmuş olup, Avrupa 
Konseyi bölgesindeki 40’tan fazla ülkede yaklaşık 60 akademiyi bir araya getirmektedir. 
ALLEA üyesi akademiler bilime ilgi duyan topluluklar, düşünce kuruluşları ve araştırma 
yürüten kurumlar olarak çalışır. Bunlar doğa bilimleri, sosyal ve beşeri bilimlerin tüm 
alanlarında bilimsel araştırmanın öncüsü olan, kendi kendini idare eden topluluklardır. 
Böylelikle ALLEA entelektüel mükemmeliyet, tecrübe ve uzmanlık bakımından benzeri 
olmayan bir insan kaynağına erişim sağlar. 

Bilgi için: www.allea.org  
ALLEA Twitter hesabı: @ALLEA_academies 

 


